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הודעה בדבר שינוי סכום תרומה
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
1
בהתאם לסעיף  8לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
)להלן  -החוק( ,מתפרסמה בזה הודעה על שינוי סכום התרומה
לסיעה או לרשימת מועמדים עקב השינוי במדד המחירים
לצרכן ,לאמור :החל בחודש מרס  2008סכום התרומה לפי סעיף
)8ב( לחוק הוא  1,000שקלים חדשים ולפי סעיף )8ג( לחוק הוא
 2,000שקלים חדשים.

י"ט באדר א' התשס"ח ) 25בפברואר (2008
)חמ (3—66
דליה איציק
__________
יושבת ראש הכנסת
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשנ"ד ,עמ'  ;114י"פ התשס"ו ,עמ'
.2256

הודעה על מינוי חברת מועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים
לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(,
התשס"ו2006-
אנו מודיעים בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )12א( לחוק
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה( ,התשס"ו-
 ,12006ועל פי הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ,מינתה
הממשלה את זיוה פתיר ,ת"ז  ,65048662לחברת מועצה כנציגת
הציבור במקומו של ד"ר יואב סרנה.2
כ"ח באדר א' התשס"ח ) 5במרס (2008
)חמ (3—3667
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

__________
1
2

ס"ח התשס"ו ,עמ' .374
י"פ התשס"ז ,עמ' .934

הסמכה להחליט על העמדה לדין
לפי פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב1971-
בתוקף סמכותי לפי פרט )19ב( בתוספת השניה לפקודת בתי
הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב ,11971-אני מסמיך את פרקליט
המדינה ,המשנים לפרקליט המדינה ופרקליטי המחוזות,
להחליט על העמדה לדין לפי פרט )19א( בתוספת האמורה,
בעבירה של שימוש בכוח כלפי אדם במסגרת מילוי תפקיד,
בניגוד לפקודות השירות או כל הוראה אחרת שניתנה כדין.
כ"ט באדר א' התשס"ח ) 6במרס (2008
)חמ (3—32
מני מזוז
היועץ המשפטי לממשלה
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ' .459

אצילת סמכות
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח חדש[ ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 242א)א( לחוק סדר הדין הפלילי
]נוסח חדש[ ,התשמ"ב) 11982-להלן  -החוק( ,אני אוצל לפרקליט
המדינה ולמשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( ,את
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ד ,עמ'  ;329ק"ת התשס"ח ,עמ'
.254

2356

סמכותי בסעיף  8לחוק ,לקבוע במקרה פלוני ,כי לפי סעיפים 6
ו– 7לחוק אין בית משפט אשר לו סמכות מקומית.
כ"ט באדר א' התשס"ח ) 6במרס (2008
)חמ (3—1424
מני מזוז
היועץ המשפטי לממשלה

מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )10א() (2לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני מאריך את מינויו של עוזי פוגלמן ,ת"ז ,052772654
שופט בית משפט מחוזי ,בהסכמתו ,לכהונה בפועל כשופט בית
המשפט העליון ,ביום כ"ד באדר א' התשס"ח ) 1במרס  (2008עד
יום כ"ד באדר ב' התשס"ח ) 31במרס .(2008
ט"ו באדר א' התשס"ח ) 21בפברואר (2008
)חמ (3—60
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )10א() (2לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני מאריך את מינויו של השופט יוסף אלון ,ת"ז
 ,050837160שופט בית משפט מחוזי ,בהסכמתו ,לכהונה בפועל
כשופט בית המשפט העליון ,מיום כ"ד באדר א' התשס"ח )1
במרס  (2008עד יום כ"ד באדר ב' התשס"ח ) 31במרס .(2008
ט"ו באדר א' התשס"ח ) 21בפברואר (2008
)חמ (3—60
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
אני מודיע בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ד ,11984-שנשיא המדינה מינה בתוקף
סמכותו לפי סעיף  4לחוק–יסוד :השפיטה ,2את הרשומים מטה
לשופטים ,כמפורט לצדם:
עורך הדין עדי זרנקין  -לכהונת שופט בית המשפט המחוזי
חיפה;
השופטת מיכל ברנט  -לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי
באר שבע;
עורך הדין משה גלעד  -לכהונת שופט בית המשפט המחוזי
חיפה;
השופט רענן בן–יוסף  -לכהונת שופט של בית משפט מחוזי
תל אביב;
__________
1
2

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .78
ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

השופטת מרים דיסקין  -לכהונת שופטת של בית משפט מחוזי
תל אביב;

בישיבתה מיום ט"ו באדר א' התשס"ח ) 21בפברואר ,(2008
החליטה לבחור במועמדים האלה:

השופטת רות לורך  -לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי
מרכז;

עורך הדין בנימין ארנון  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי מרכז.

הרשם רפי ארניה  -לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז
המרכז;

השופט רענן בן–יוסף  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי בתל אביב.

הרשמת כוכבה לוי  -לכהונת שופטת של בתי משפט השלום
מחוז תל אביב;

השופטת מרים דיסקין  -נבחרה לכהונת שופטת של בית
המשפט המחוזי בתל אביב.

הרשמת ענת אלפסי  -לכהונת שופטת בתי משפט השלום
)משפחה( מחוז הדרום;

השופטת רות לורך  -נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט
המחוזי מרכז.

עורכת הדין הדס גולדקורן  -לכהונת שופטת בתי משפט
השלום )משפחה( מחוז חיפה.

הרשם רפי ארניה  -נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום
במחוז המרכז.

החל ביום י"ט באדר א' התשס"ח ) 25בפברואר .(2008

הרשמת כוכבה לוי  -נבחרה לכהונת שופטת של בתי משפט
השלום במחוז תל אביב.

כ' באדר א' התשס"ח ) 26בפברואר (2008
)חמ (3—60
דניאל פרידמן
שר המשפטים

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתו של ניסים ממן ,סגן
נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת ,ביום י"ד באדר א' התשס"ח
) 20בפברואר  ,(2008עקב פרישתו לגימלאות.
כ' באדר א' התשס"ח ) 26בפברואר (2008
)חמ (3—60
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

עורכת הדין הלית סילש  -נבחרה לכהונת שופטת של בתי
משפט השלום במחוז המרכז.
י"ח באדר א' התשס"ח ) 24בפברואר (2008
)חמ (3—1803
דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי חבר לוועדה המייעצת
לפי כללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם(,
התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )2ב() (2לכללי החברות
הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם( ,התשנ"ד ,11994-אנו
ממנים את מאיר וידל ,ת"ז  ,054525480לחבר בוועדה ,שתפקידה
להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינוי וביטול
מינוי של רואה חשבון לחברה ממשלתית ,ובדבר קביעת שכרו
של רואה חשבון בחברה ממשלתית.
תוקף המינוי לשנתיים.

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ב( לחוק בית המשפט לענייני
משפחה ,התשנ"ה ,11995-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את שופטות בית משפט שלום,
המפורטות להלן ,לדון בבית משפט לענייני משפחה ,החל ביום
י"ט באדר א' התשס"ח ) 25בפברואר :(2008
ענת אלפסי ,ת"ז 023736127
הדס גולדקורן ,ת"ז 057381774
י"ט באדר א' התשס"ח ) 25בפברואר (2008
)חמ (3—2666
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393

הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים( ,התשמ"ד1984-
אני מודיע לפי סעיף  13לכללי השפיטה )סדרי העבודה של
הוועדה לבחירת שופטים( ,התשמ"ד ,11984-כי ועדת הבחירה
__________
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2370

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

ל' בשבט התשס"ח ) 6בפברואר (2008
)חמ (3—124
__________
1

דניאל פרידמן
שר המשפטים

ק"ת התשנ"ד ,עמ' .590

הודעה על שינוי תעריף לרכישת חלקת קבר בחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א 2לחוק שירותי
הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א ,11971-קבעתי,
באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,שהתעריף
הקבוע בתוספת לחוק האמור ,לרכישת חלקת קבר בחיים
ישתנה כמפורט להלן:
בחברה קדישא כפר סבא לסכום של  10,100שקלים חדשים;
בחברה קדישא נצרת עילית לסכום של  6,272שקלים חדשים.
י"ד באדר א' התשס"ח ) 20בפברואר (2008
)חמ (3—3050
יצחק כהן
__________
השר לשירותי הדת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"א ,עמ' .525

2357

הודעה בדבר מינוי רשות ממונה

מס' זהות
השם
________________________
043178169
רוית קימה
037504347
עמוס עטיה
033188715
רוית אביטבול
039157524
דנית מיכאלי
025582420
רותם מליכי

לפי חוק נתיבים מהירים ,התש"ס2000-
אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ד לחוק נתיבים
מהירים ,התש"ס) 12000-להלן  -החוק( ,ובאישור הממשלה,
מינינו לרשות ממונה לעניין החוק ,צוות משותף של משרדינו
בהרכב שלהלן:
) (1סמנכ"ל בכיר תשתית תחבורה ותיאום במשרד התחבורה
והבטיחות בדרכים  -היושב ראש;
) (2נציג של החשב הכללי במשרד האוצר;
) (3נציג של הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
ח' בשבט התשס"ח ) 15בינואר (2008
)חמ (3—3799
שאול מופז
רוני בר–און
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
שר האוצר
__________
 1ס"ח התש"ס ,עמ'  ;199התשס"ו ,עמ' .25

הודעה על הענקת גמול ליושב ראש מועצת רשות
שדות התעופה
לפי חוק רשות שדות התעופה ,התשל"ז1977-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )16ב( לחוק רשות שדות התעופה,
התשל"ז ,11977-ולאחר שהתייעצתי עם שר האוצר ,אני מורה
שהגמול המשולם ליושב ראש מועצת רשות שדות התעופה
יהיה עד  30,000שקלים חדשים לחודש )בלא זכאות להפרשות
לקופות גמל( ,החל ביום מינויו.
ההוראה על הענקת גמול ליושב ראש מועצת רשות שדות
התעופה - 2בטלה.
ט"ו באדר א' התשס"ח ) 21בפברואר (2008
)חמ (3—551
שאול מופז
__________
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
 1ס"ח התשל"ז ,עמ' .182
 1י"פ התשנ"ט ,עמ' .1299

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )15ב( לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב) 11952-להלן  -החוק( ,מיניתי את עובדי
משרד הפנים המופיעה ברשימה להלן ,לממוני ביקורת גבולות
לעניין החוק:
מס' זהות
השם
________________________
031552177
אורית איסיק
033295601
יוסי חדד
040869372
חזי יוחנן
052964608
מעין אחיעם
038660783
ברוך אש
023812852
יוסי שטרית
031497423
דרור תא שמע
025581521
מאיר גופשטיין
032328221
קובי ניניו
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

2358

ז' באדר א' התשס"ח ) 13בפברואר (2008
)חמ (3—284
מאיר שטרית
שר הפנים

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33ב( לחוק–יסוד :הממשלה,1
אני אוצל את סמכותי לפי 13א לפקודת המועצות המקומיות,2
לממונה על המחוז במחוזו; סמכות הממונה תוגבל לאישור
ערבויות עד לסך של  5%מתקציב הרשות באותה שנת כספים.
ו' באדר א' התשס"ח ) 12בפברואר (2008
)חמ (3—17
מאיר שטרית
__________
שר הפנים
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .164
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

הודעה על מינוי חברה במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי
תאונות דרכים
לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה ,11975-מיניתי ביום ט"ו באדר
א' התשס"ח ) 21בפברואר  ,(2008את ענבר חן-מאירי ,ת"ז
 ,27246768לחברה במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.
כ"א באדר א' התשס"ח ) 27בפברואר (2008
)חמ (3—1058
רוני בר–און
__________
שר האוצר
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .234

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות חולים
)מתן הנחה בתרופות לקשישים(
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה ,11985-ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות
חולים ,כמפורט להלן:
.1

הגדרות
במבחנים אלה" ,קופה"  -קופת חולים כהגדרתה בסעיף  2לחוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד) 21994-להלן  -החוק(.

.2

חלוקת כספי התמיכה

)א( מדי שנה יעמוד לחלוקה בין קופות החולים סכום של
 36מיליון שקלים חדשים ,וזאת לפי חלקה של כל קופה
במספר המבוטחים שמלאו להם  ;75סכום זה יעודכן,
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

מדי שנה ,לפי שיעור העדכון במדד יוקר הבריאות,
כאמור בסעיף )9ב() (1לחוק ,ובתוספת שיעור העדכון
בשל השינויים הדמוגרפיים שחלו באוכלוסיה ,כפי
שנקבע על ידי שרי הבריאות והאוצר ,מתוקף סמכותם
בסעיף )9ב() (3לחוק.
)ב(

הסכום האמור בסעיף קטן )א( יינתן לכל אחת
מקופות החולים ,על פי הסכם בינה לבין הממשלה,
שבו תתחייב קופת החולים לתת הנחה של 10%
בהשתתפות עצמית בעד תרופות הכלולות בצו ביטוח
בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(,
התשנ"ה ,31995-למבוטחים שמלאו להם .75

)ג(

תנאי למתן התמיכה הוא כי קופת החולים תתחייב
לתת הנחה כאמור בסעיף קטן )ב( לכלל המבוטחים
הזכאים לה ,במשך כל התקופה שבעדה ניתנה
התמיכה ,כפי שתיקבע בהסכם; המדינה לא תהיה
זכאית להחזר כספי תמיכה ,אם סך עלותן של
ההנחות לקופה פחת מסכום התמיכה ,והקופה לא
תהיה זכאית לתוספת ,אם סך עלותן של ההנחות
עלה על סכום התמיכה.

)ד(

בהסכם כאמור בסעיף קטן )ב( ייקבעו ,בין השאר,
הדוחות שתידרש הקופה להגיש בדבר מתן ההנחה.

ט"ו באדר א' התשס"ח ) 21בפברואר (2008
)חמ (3—1888
יעקב בן יזרי
שר הבריאות
__________
 3ק"ת התשנ"ה ,עמ' .749

מינוי חברה למועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים( ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א() (12לחוק צער בעלי חיים
)ניסויים בבעלי חיים( ,התשנ"ד ,11994-אני ממנה את גלי
דוידסון ,ת"ז  ,025126434ראש אגף הגנה על בעלי חיים ,נציגת
השר להגנת הסביבה ,לחברה במועצה לניסויים בבעלי חיים.
י"ב באדר א' התשס"ח ) 18בפברואר (2008
)חמ (3—2603
יעקב בן יזרי
__________
שר הבריאות
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .298

הסמכת ממונה
לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הקרינה הבלתי מייננת,
התשס"ו) 12006-להלן  -החוק( ,אני מסמיך את יוסי ענבר ,ת"ז
 ,053892402עובד המשרד להגנת הסביבה )להלן  -המשרד(,
לממונה לעניין הוראות החוק.
ההסמכה תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו
במשרד.
י"ב באדר א' התשס"ח ) 18בפברואר (2008
)חמ (3—3650
גדעון עזרא
__________
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשס"ו ,עמ' .158

מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א( לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו) 11985-להלן  -החוק( ,אני ממנה את מפקח העבודה
באגף לאכיפת חוקי העבודה במשרד התעשיה המסחר
והתעסוקה ,אדי מדמוני ,ת"ז  ,040131989למפקח לגבי העבירות
על הוראות חוק עובדים זרים ,התשנ"א ,21991-והוראות חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז ,31987-שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות
העבירות המינהליות )קנס מינהלי  -איסור העסקת עובדים זרים
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"ב ,41992-ותקנות
העבירות המינהליות )קנס מינהלי  -שכר מינימום( ,התשס"ג-
 ,52003לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק.
י"א באדר א' התשס"ח ) 17בפברואר (2008
)חמ (3—1923
אליהו ישי
__________
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
 2ס"ח התשנ"א ,עמ' .112
 3ס"ח התשמ"ז ,עמ'  ;68התשס"ב ,עמ' .493
 4ק"ת התשנ"ב ,עמ'  ;1166התשס"ג ,עמ' .868
 5ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;1132התשס"ד ,עמ' .28

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

מינוי ממונה על קרינה סביבתית

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-

לפי תקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(,
התש"ם1980-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שירות המדינה )מינויים(,
התשי"ט ,11959-אני מטיל על מירב בארי ,הכלכלנית הראשית
לרשות ההגבלים העסקיים למלא את תפקיד הממונה על
ההגבלים העסקיים בכל הנושאים והעניינים שבהם מנועה
הממונה על ההגבלים העסקיים ,רונית קן ,לטפל לפי הסדר
למניעת ניגוד עניינים שנערך בעניינה.

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הרוקחים )יסודות
רדיואקטיביים ומוצריהם( ,התש"ם) 11980-להלן  -התקנות(,
אני ממנה את יוסי ענבר ,ת"ז  ,053892402עובד המשרד להגנת
הסביבה )להלן  -המשרד( ,לממונה על קרינה סביבתית לעניין
הוראות התקנות.
ההסמכה תעמוד בתוקפה כל עוד הממונה משמש בתפקידו
במשרד.
י"ב באדר א' התשס"ח ) 18בפברואר (2008
)חמ (3—3650
גדעון עזרא
__________
השר להגנת הסביבה
 1ק"ת התש"ם ,עמ' .992

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

תקופת המינוי היא לשלושה חודשים מיום י"א בטבת
התשס"ח ) 20בדצמבר .(2007
י"ד בטבת התשס"ח ) 23בדצמבר (2007
)חמ (3—1173
__________
1

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
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החלטה בדבר חלוקת יתרות הכספים בקרן חופשה
לפועלי הבניין ועבודות ציבוריות
לפי חוק חופשה שנתית ,התשי"א1951-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )23ב( לחוק חופשה שנתית,
התשי"א) 11951-להלן  -החוק( ,אני מודיע שהכספים שנותרו
בקרן החופשה לפועלי בניין ועבודות )להלן  -הקרן( ,מיום ביטול
הסמכתה 2לפי סעיף  24לחוק )להלן  -יתרת הכספים( יועברו לפי
הוראות אלה:
) 30 (1מיליון שקלים חדשים יועברו ,בהתאם לסיכום הדברים,
בין הממשלה ,ההסתדרות הכללית החדשה והתאחדות
הקבלנים בישראל מיום כ"ו בכסלו התשס"ח ) 6בדצמבר
 ,(2007לפעולות לטובת ציבור העובדים בענף הבניין,
לרבות הכשרה מקצועית והסבה מקצועית לעובדים
חדשים ולעובדים קיימים בענף ,קליטת עובדים ישראלים
במקום עובדים זרים בענף וכיוצא באלה ,ובלבד שמימוש
הכספים ייעשה בהסכמה פה אחד של ועדת היגוי של
ארבעה שתורכב מנציגי המנהל הכללי של משרד התעשיה
המסחר והתעסוקה ,הממונה על התקציבים במשרד האוצר,
יושב ראש הסתדרות העובדים החדשה ונשיא התאחדות
הקבלנים בישראל.
) (2יתרת הכספים ,בניכוי החלק האמור בפסקה ) ,(1תועבר לקרן
הפנסיה לפועלי הבניין בתנאים אלה:
)א( קרן הפנסיה לפועלי הבניין תקבל על עצמה את
האחריות המלאה כלפי עמיתים לשעבר של הקרן אשר
היו זכאים לקבלת כספים מהקרן ולא קיבלו אותם ,ולא
תהיה לקרן הפנסיה כל טענה בדבר התיישנות תביעות
אלה;

ת"י  1157חלק  - 3מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם -
מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים :דרישות בטיחות
כלליות ומידע על המוצר ,מפברואר .2008
ת"י  5817חלק  - 1מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם -
אבזרי שתיה :כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות,
מפברואר .2008
ת"י  5817חלק  - 2מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם -
אבזרי שתיה :דרישות ושיטות בדיקה כימיות ,מפברואר
.2008
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו,
עמ' .1871
תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה.
ה' באדר א' התשס"ח ) 11בפברואר (2008
)חמ (3—95
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

)ג(

רושם קרנות חופשה והממונה על אגף שוק ההון,
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יפקחו יחד על ביצוע
התנאים שבפסקאות משנה )א( ו–)ב(.

אני מודיע ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ס"ח התשי"א ,עמ' .234

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

י"ג בשבט התשס"ג ) 16בינואר .(2003

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את
התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  426חלק  - 1כפפות גומי חד–פעמיות; כפפות ניתוח
מעוקרות ,מנובמבר .2000
במקומו יבוא:
ת"י  426חלק  - 1כפפות גומי חד–פעמיות :כפפות ניתוח
מעוקרות ,מפברואר .2008
__________
1

ת"י  1157חלק  - 2מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם -
מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים :דרישות בטיחות
כלליות ומידע על המוצר ,מפברואר .2008

)ב(

__________
2

במקומו יבוא:
ת"י  1157חלק  - 1מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם -
מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים :דרישות בטיחות
כלליות ומידע על המוצר ,מפברואר .2008

קרן הפנסיה לפועלי הבנין תממן פעולות סבירות
לאיתור זכאים לתשלומים מהקרן בהיקף כולל שלא
יפחת מ– 0.25%מן הכספים המועברים לה במסגרת
החלטה זו;

ט"ז בטבת התשס"ח ) 25בדצמבר (2007
)חמ (3—1595
1

ת"י  - 1157מוצצים ופטמות לתינוקות מדצמבר  ,1997גיליון
תיקון מס'  1מינואר  2004וגיליון תיקון מס'  2מינואר .2005

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52
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הודעה בדבר קביעת תקנים

ת"י  1849חלק  - 7ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה
 בולמי נפילה מטיפוס נסוג ,מפברואר  2008בא במקוםהמהדורה מאפריל ;1999
ת"י  1849חלק  - 8ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה
 רתמת גוף שלמה ,מפברואר  2008בא במקום המהדורהמאפריל ;1999
ת"י  1849חלק  - 9ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה
 מחברים ,מפברואר  2008בא במקום המהדורה מאפריל;1999
ת"י  1849חלק  - 10ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה
 מערכות לבלימת נפילה ,מפברואר  2008בא במקוםהמהדורה מפברואר ;2008
ת"י  5664חלק  - 3מערכות לחלוקת גז טבעי ,מפברואר .2008
ח' באדר א' התשס"ח ) 14בפברואר (2008
)חמ (3—96
דורון טמיר
המנהל הכללי של מכון
__________
התקנים הישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

 26בתוספת לצו הפיקוח על יצוא ביטחוני )ציוד דו–שימושי
מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית(
)הוראת שעה( )מס'  ,(2התשס"ח) 22008-להלן  -הצו(;

הודעה על מינוי ועדה למתן היתרים
לפי כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים
אני מודיע ,בהתאם לסעיף )18ג( לכללים למניעת ניגוד
עניינים של שרים וסגני שרים ,1כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)18א( ו–)ב( לכללים האמורים ,מיניתי לתקופת כהונה נוספת של
שנתיים ,שתחילתה מיום כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר ,(2008
את הרשומים מטה לתפקידים כמפורט להלן:
יצחק אליאסוף ,שופט בית הדין הארצי לעבודה )דימ'(  -יושב
ראש;
עזרא קמא ,שופט בית המשפט המחוזי בירושלים )דימ'(  -יושב
ראש;
רנאטו יאראק ,עורך דין  -חבר;
רחל סוכר ,עורכת דין  -חברה.
כמו כן מיניתי חברת ועדה נוספת ,לתקופה של שנתיים,
שתחילתה ביום כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר  ,(2008כמפורט
להלן:
טנה שפניץ ,עורכת דין.
כ' באדר א' התשס"ח ) 26בפברואר (2008
)חמ (3—1238
מיכה לינדנשטראוס
__________
מבקר המדינה
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .1136

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה
לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ ,התשל"ב1972-
לפי סעיף  16לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ ,התשל"ב-
 ,11972אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2008
היה כמפורט להלן:
) (1המדד על בסיס ממוצע  102.5 - 2006נקודות;
) (2המדד על בסיס ממוצע  106.3950 - 2002נקודות;
) (3המדד על בסיס ממוצע  113.6299 - 2000נקודות;
) (4המדד על בסיס ממוצע  120.9022 - 1998נקודות;
) (5המדד על בסיס ממוצע  462.7653 - 1987נקודות;
) (6המדד מקושר לבסיס ספטמבר  29,105,342.0955 - 1951נקודות.
י"ב באדר א' התשס"ח ) 18בפברואר (2008
)חמ (3—892
שלמה יצחקי
הסטטיסטיקן הממשלתי
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,24עמ'  ;500ס"ח התשל"ח,
עמ' .201

הסמכת רשות מוסמכת
לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ,התשס"ז2007-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני,
התשס"ז) 12007-להלן  -החוק( ,אני מסמיך את מתאם פעולות
הממשלה בשטחים )להלן  -המתאם( או סגן המתאם לרשות
מוסמכת לעניין רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית
הפלסטינית כמשמעותו בסעיף  20לחוק וכל אחד מהמנויים
להלן לרשות מוסמכת כמפורט לצדו:
) (1קצין מטה להגנת הסביבה במנהלת התיאום והקישור
ליהודה ושומרון  -לעניין רישיונות להעברת פרטים  1עד
__________
 1ס"ח התשס"ז ,עמ' .298

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

) (2קצין מטה לתקשורת במינהלת התיאום והקישור ליהודה
ושומרון  -לעניין רישיונות להעברת פרטים  27עד 29
בתוספת לצו;
) (3קצין מטה לתעשיה מסחר ותעסוקה במינהלת התיאום
והקישור ליהודה ושומרון במשרד התעשיה המסחר
והתעסוקה  -לעניין רישיונות להעברת פרטים  30עד 54
בתוספת לצו.
כ"ט בשבט התשס"ח ) 5בפברואר (2008
)חמ (3—3791
פינחס בוכריס
המנהל הכללי של
משרד הביטחון

__________
2

ק"ת התשס"ח ,עמ' .516

אצילת סמכויות
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(,
התש"ם1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )שמאי רכב( ,התש"ם) 11980-להלן  -הצו( ,אני אוצלת
את סמכויותי כרשות למשה קירמאיר ,ת"ז  ,054127865לעניין
הצו.
י"ב באדר א' התשס"ח ) 18בפברואר (2008
)חמ (3—1871
חוה בן ארי
מנהלת האגף לרכב ולשירותי
תחזוקה במשרד התחבורה
__________
 1ק"ת התש"ם ,עמ' .2182

העברת סמכויות
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים
לכלי רכב( ,התש"ל1970-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב( ,התש"ל) 11970-להלן
 הצו( ,אני מעבירה את סמכויותי כרשות למשה קירמאיר ,ת"ז ,054127865לעניין הצו.
י"ב באדר א' התשס"ח ) 18בפברואר (2008
)חמ (3—593
חוה בן ארי
מנהלת האגף לרכב ולשירותי
תחזוקה במשרד התחבורה
__________
 1ק"ת התש"ל ,עמ' .2186

העברת סמכויות
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )גרירת רכב וחילוצו(,
התשל"ד1974-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )גרירת רכב וחילוצו( ,התשל"ד) 11974-להלן  -הצו(,
__________
 1ק"ת התשל"ד ,עמ' .972
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אני מעבירה את סמכויותי כרשות לרן פינקל ,ת"ז ,03033750
לעניין הצו.
י"ב באדר א' התשס"ח ) 18בפברואר (2008
)חמ (3—711
חוה בן ארי
מנהלת האגף לרכב ולשירותי
תחזוקה במשרד התחבורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית
למחוז המרכז

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של
מסמכי התכנית ,במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד
הפנים ,בטל'  ,03-5688634בימים א'-ה' בשעות .16.00-9.00
מידע נוסף  -באתר האינטרנט של משרד הפניםwww. :
 moin.gov.ilתחת הכותרת :מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני )בעמוד
השער(.
ח' בשבט התשס"ח ) 15בינואר (2008
)חמ (3—697
אריה בר
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה) 11965-להלן  -החוק( ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרד הפנים
בירושלים ,הופקד שינוי מס'  12לתכנית המיתאר המחוזית ,מחוז
המרכז ,תמ"מ.21/3/
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה
הארצית לתכנון ולבניה בתוקף הסמכות שאצלה לה המועצה
הארצית לתכנון ולבניה לפי סעיף )6א() (3לחוק ,דנה בתכנית
בישיבתה מס'  341מיום ו' בתשרי התשס"ח ) 18בספטמבר (2007
והחליטה על הפקדת התכנית.
מטרות התכנית (1) :לאפשר תכליות ושימושים של אולם או
גני אירועים או שניהם כשימוש נלווה במקומות שבהם מאושר
ייעוד למוסד בתמ"מ (2) ;21/3/לקבוע תנאים לתוספת תכלית זו.
מקום התכנית :מחוז :המרכז ,מרחב תכנון מקומי :מחוזי,
שטח התכנית :כמופיע בשטח המיועד ל"מוסד" בתמ"מ,21/3/
למעט מוסדות בתחום הסביבה החופית.
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס
ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3
לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך ,דרך
כלל ,שר הפנים ,לפי צו התכנון והבניה )קביעת גופים ציבוריים
ומקצועיים לעניין הגשת התנגדויות לתכנית( ,התשל"ד,31974-
ויש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד ממשרדי הממשלה,
רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה זו בעיתונות,
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי המועצה הארצית לתכנון
ולבניה ,משרד הפנים ,ת"ד  ,6158ירושלים  ,91061ועותק למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91ת"ד
 ,150רמלה  ;72430ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן
בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז המרכז ,רח' הרצל
 ,91ת"ד  ,150רמלה ,טל'  ,08-9788459/60/61ובארכיב מינהל
התכנון ,משרד הפנים ,רח' קפלן  ,2קרית בן גוריון ,ירושלים ,טל'
 ,02-6701556/646וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש.
__________

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית
למחוז המרכז
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה) 11965-להלן  -החוק( ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרד הפנים
בירושלים ,הופקד שינוי מס'  11לתכנית המיתאר המחוזית ,מחוז
המרכז ,תמ"מ :21/3/פיתוח עירוני-דרום רמת סיב פתח תקוה.
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה
הארצית לתכנון ולבניה בתוקף הסמכות שאצלה לה המועצה
הארצית לתכנון ולבניה לפי סעיף )6א() (3לחוק ,דנה בתכנית
בישיבתה מס'  341מיום ו' בתשרי התשס"ח ) 18בספטמבר (2007
והחליטה על הפקדת התכנית.
מטרת התכנית :קביעת מסגרת תכנון להקמת מגורים ומתחם
בעבור מוסד אקדמי באמצעות שינוי ייעוד אזור תעשיה ,מלאכה
ותעסוקה לאזור פיתוח עירוני.
מקום התכנית :מחוז :המרכז ,מרחב תכנון מקומי :פתח
תקוה ,רשות מקומית :פתח תקוה ,שטח התכנית :כ– 250דונם
כמוסמן בקו כחול עבה בתשריט .הקרקעות הכלולות בתכנית:
חלק מגוש .6393
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס
ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3
לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה כלול בתכנית
התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך ,דרך
כלל ,שר הפנים ,לפי צו התכנון והבניה )קביעת גופים ציבוריים
ומקצועיים לעניין הגשת התנגדויות לתכנית( ,התשל"ד,31974-
ויש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד ממשרדי הממשלה,
רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה זו בעיתונות,
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי המועצה הארצית לתכנון
ולבניה ,משרד הפנים ,ת"ד  ,6158ירושלים  ,91061ועותק למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91ת"ד
 ,150רמלה  ;72430ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן
בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.
__________
1

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

3

3

ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;535התשל"ד ,עמ'  ;288התשס"א ,עמ' ;486
התשס"ב ,עמ'  ;600התשס"ד ,עמ'  ;274התשס"ה ,עמ' .7

ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;535התשל"ט ,עמ'  ;288התשס"א ,עמ' ;486
התשס"ב ,עמ'  ;600התשס"ד ,עמ'  ;274התשס"ה ,עמ' .7
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ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז המרכז ,רח' הרצל
 ,91ת"ד  ,150רמלה ,טל'  ,08-9788459/60/61ובארכיב מינהל
התכנון ,משרד הפנים ,רח' קפלן  ,2קרית בן גוריון ,ירושלים ,טל'
 02-6701556/646וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש.
ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של
מסמכי התכנית ,במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד
הפנים ,בטל'  03-5688634בימים א'-ה' בשעות .16.00-9.00

הנושא
טכנולוגיות מידע
דיני מסים א'
בחינות סופיות חלק ב':

התאריך
ט"ז בסיוון התשס"ח
) 19ביוני (2008
כ"ז בסיוון התשס"ח
ׁ) 30ביוני (2008

תמחיר וחשבונאות ניהולית
מתקדמת

כ' בסיוון התשס"ח
) 23ביוני (2008

מידע נוסף  -באתר האינטרנט של משרד הפניםwww. :
 moin.gov.ilתחת הכותרת :מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני )בעמוד
השער(.

חשבונאות פיננסית
מתקדמת

ו' בתמוז התשס"ח
) 9ביולי (2008

ח' בשבט התשס"ח ) 15בינואר (2008
)חמ (3—697

דיני מסים ב'

י"ג בסיוון התשס"ח
) 16ביוני (2008

ביקורת חשבונות ובעיות
ביקורת מיוחדות

כ' בתמוז התשס"ח
) 23ביולי (2008

אריה בר
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2008
לפי תקנות רואי חשבון ,התשט"ז1955-
בהתאם לתקנה  4לתקנות רואי חשבון ,התשט"ז, 1955-
מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד אביב 2008
יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:
1

התאריך
הנושא
_____________________________________
בחינות ביניים חלק א':
מבוא לחשבונאות

י' באייר התשס"ח
) 15במאי (2008

משפט עסקי

כ"ח באייר התשס"ח
) 2ביוני (2008

בחינות ביניים חלק ב':
כלכלה

ז' באייר התשס"ח
) 12במאי (2008

יסודות ביקורת החשבונות

ט"ו באייר התשס"ח
) 20במאי (2008

תמחיר וחשבונאות ניהולית

י"ג בסיוון התשס"ח
) 16ביוני (2008

בחינות סופיות חלק א':
סטטיסטיקה

ב' בסיוון התשס"ח
) 5ביוני (2008

חשבונאות פיננסית

כ"א באייר התשס"ח
ׁ) 26במאי (2008

דיני תאגידים ומסחר

ט' בסיוון התשס"ח
) 12ביוני (2008

מימון

י"ז באייר התשס"ח
) 22במאי (2008

__________
 1ק"ת התשט"ז ,עמ' .34

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

ההרשמה לבחינות תתבצע אך ורק על גבי טופס שניתן
להשיגו:
― במזכירות המועצה ,רח' בית הדפוס  ,11בניין לב הגבעה,
קומה  ,3ירושלים;
― בלשכת רואי חשבון בישראל ,רח' שפר  ,20תל אביב;
― באוניברסיטאות :ירושלים ,תל אביב ,בר אילן ,חיפה,
בן גוריון בנגב ,במדרשת רופין ,קרית אונו ובמכללה
למינהל בראשון לציון;
― במכללת ירושלים ,במכללת חיפה ובמכללת רמת גן.
על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס
האמור לפרטיו ,להחתים בבנק הדואר את חלק הקבלה שבו,
המעיד על תשלום האגרה ולשלחו למזכירות המועצה ,ת"ד
 ,34357ירושלים  ;91342מי שזו בקשתו הראשונה ומי ששינה
סטטוס לימודים ימלא נוסף על טופס בקשה לגשת לבחינה
גם טופס פרטים אישיים ,שניתן להורידו באינטרנט; ניתן
להירשם לבחינות המועצה דרך אתר האינטרנט ,שכתובתו:
.www.justice.gov.il
נבחן שבקשתו לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים
חלק ב' וסופיות חלק א' ,לא תימצא במזכירות המועצה עד
יום י"ח באדר ב' התשס"ח ) 25במרס  ,(2008לא יורשה לגשת
לבחינות אלה; נבחן המבקש לגשת לבחינות סופיות ב' והחייב
בבחינות סופיות א' ,ימציא את בקשתו למועצה בטופס בקשה
אחד לבחינות סופיות א' וב' עד יום י"ח באדר ב' התשס"ח
) 25במרס  ;(2008נבחן שבקשתו לגשת לבחינות סופיות ב'
לא תימצא במזכירות המועצה עד יום כ"ג בניסן התשס"ח
) 28באפריל  ,(2008לא יורשה לגשת לבחינות אלה; מי שהגיש
ערר על תוצאות בחינות סופיות ב' יירשם לבחינות מועד אביב
 2008במועד הרשמה עד יום כ"ג בניסן התשס"ח ) 28באפריל
 ,(2008כאמור לעיל ,ואם נתקבל עררו ,תוחזר לו אגרת הבחינה
שהוא פטור מלשוב ולהיבחן בה.
האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים
חלק ב' וסופיות חלק א' ,היא  357שקלים חדשים לכל נושא,
ולבחינות סופיות חלק ב' היא  659שקלים חדשים לכל נושא.
י"ט באדר א' התשס"ח ) 25בפברואר (2008
)חמ (3―372
משה שילה
יושב ראש מועצת רואי חשבון

2363

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(
התשל"ב1972-
בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
)רישיונות( ,התשל"ב ,11972-מתפרסמת בזה רשימת מבקשי
רישיונות :בתוך  15ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם
להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים,
לפי המען :ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה ,התשל"ב ,21972 -ת"ד  ,34357ירושלים :91342
השם
אבגי גיא
אביאל אלי
אביר גיל
אבני דוד
אברבנאל
חיים
אזולאי בן
אזולאי
שמעון
אלון אהוד
אלמלח
סיגלית

המען
דירה  ,5קיבוץ רמת רחל
90900
שדה משה 79355 ,55
בן צבי 11/3א ,פתח תקוה
49370
סנהדרין  ,8תל–אביב-יפו
62916
סוקולוב  ,83רמת השרון
47238
מנחם בגין  ,38/3חולון 58517
רכסים  ,88טנא עומרים,
ד"נ הר חברון
אשל  ,49קרית אתא 28236
תל מאנה  ,54/3חיפה
34366

סוג הבקשה
חוקר פרטי
חוקר פרטי
משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי
משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי

חוקר פרטי -
אלפיה אמנון אבשלום חביב ,101/26
משרד לחקירות
ירושלים 93802
פרטיות
אלקיים משה ירושלים  ,19/12ראשון לציון חוקר פרטי
חוקר פרטי
שומרון  ,2קרית מלאכי
אנאקי
רחמים
אשור עידו
חוקר פרטי
מי עמי 37865
ביטון רונן
חוקר פרטי
החרוב  ,11גן יבנה 70800
בן עזרי משה משה גבירצמן  ,27/5פסגת חוקר פרטי
זאב ,ירושלים
בסטקר גלעד ציפורן  ,3דימונה
חוקר פרטי
בקלניק דימה עופרים  ,23בית אריה  71948חוקר פרטי
בקלש ארז
אעלה בתמר  ,10גדרה  70700חוקר פרטי
בר איציק
המעגל  ,18קרית אונו  55402חוקר פרטי
משרד לחקירות
בר אילן  ,5חדרה
בראל אלון
פרטיות
משרד לחקירות
שבטי ישראל  ,5נתניה
גולן פנחס
פרטיות
גמליאל יוסף העסיס  ,27/2ראשון לציון משרד
לחקירות
46620
__________
1

ק"ת התשל"ב ,עמ' .1236

2

ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

2364

השם
דן אמיל

המען
אבן גבירול  ,22קרית אתא

הקסטר בועז

גן-נר ) 99שכונה צפונית(

19351
ווסטלר אלירן שד' התמרים  ,4רמת גן
52602
יער אודם  ,22/8יקנעם עלית
וורמברנד
שאול
שד' ויצמן  ,23/7רמת השרון
ורדי נתן
47227
חנון אבשלום אברבנאל  ,10פתח תקוה
יחזקאל עוזי
יתח עינב
כהן ליאור
לביא יהונתן
תמיר
לוי אסף
לוי גיא
לוי דורון
לוי יוסף
לוי רועי
לירון אבנר
לצרס דוד
מאיר יצחק
מורחיים
עזרא
מזל נמרוד
מלץ עירן
מרזוק ג'מאל
נגר ראובן

זאב פלק  ,16הר חומה,
ירושלים 93128
החורבים  ,163רנתיה
זמנהוף  ,3/15נתניה 42309
אחד העם 9ב ,הרצליה
46334
כצנלסון  ,20גבעתיים
אורלב 4א ,פתח תקוה
הרצל  ,24נס ציונה
מושב יערה ,גליל מערבי
22840
דליות  ,4יקנעם עלית 20692
בוסל  ,4רחובות
הפלמ"ח  ,73צפת 13221
וולפסון  ,48/20ראשון לציון
75203
הגליל  ,31/7רעננה
צפת  ,55פתח תקוה 49302
טבנקין 10/1ב ,בת ים 59555

סוג הבקשה
משרד לחקירות
פרטיות
משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
חוקר פרטי
משרד לחקירות
פרטיות
משרד לחקירות
פרטיות
משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי
משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי
חוקר פרטי

אבו סנאן 24905
בנימיני  ,14תל–אביב-יפו
67445
נורדאו  ,11/6רמת גן
חוקר פרטי
רמז  ,119פרדס–חנה-כרכור חוקר פרטי
חוקר פרטי
בית נחמיה 73140 ,112

נגר ויקי
סבג שמעון
סעדיאן
רוזנברג אריה
ז'בוטינסקי  ,10/6צפת 13215
עוזר יוסי
עציוני שרון השרון  ,1נווה גנים ,בית דגן
50200
פינטרוך עומר איילת חן  ,6/10הרצליה

משרד לחקירות
פרטיות
חוקר פרטי
חוקר פרטי

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

סוג הבקשה
המען
השם
שדה בוקר  ,17/24קרית חיים חוקר פרטי -
פישר תמיר
משרד לחקירות
26224
פרטיות
פלג שמואל ויזל  ,3תל–אביב -יפו
חוקר פרטי
פליקס שגיא השקד 3א ,נהריה
חוקר פרטי
חוקר פרטי
צייחי אליאור הציפורן  ,9ירושלים
יששכר
צימרמן אורן האחים יעקובי  ,20ראשון חוקר פרטי
לציון
חוקר פרטי
צרטקוב פדרו השרון  ,31/4כניסה ב',
הרצליה
מרכוס
חוקר פרטי
קיבוץ עין הנצי"ב 10805
קדמון
אוריאל
חוקר פרטי
הקוקיה  ,36נווה הדרים,
קוריאט
ראשון לציון 75548
עצמון
קינן דוד רועי מושב אדרת  ,35אדרת  99850חוקר פרטי
שמעון בן צבי  ,51גבעתיים חוקר פרטי
רוזמן יונתן
53631
חוקר פרטי
רוסקיס ראובן הדגן  ,9בנימינה 30500
שטרית שרון דרך עכו  ,32קרית ביאליק משרד לחקירות
פרטיות
27000
חוקר פרטי
שלום רפאל אזולאי  ,8רעננה 43328
יוספטל  ,11/3קרית אתא
שם טוב ניר
חוקר פרטי
28014
תבל איציק
מעגל השלום  ,5/46ראשון חוקר פרטי
לציון
נוף אלונים  ,56הסוללים
תמיר סביון
חוקר פרטי
17905
כ"ב באדר א' התשס"ח ) 28בפברואר (2008
)חמ (3—2319
שלומי פרידן
ממלא מקום מרכזת הוועדה לרישוי
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

הודעה על מינוי ממלאי מקום ליושב ראש ועדת
ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית בית שמש בישיבתה מיום ט"ז באלול
התשס"ז ) 29באוגוסט  ,(2007את המפורטים להלן לממלאי מקומו
של יושב ראש ועדת ערר 2לעניין החוק האמור:
עורך הדין זאב גרוס
עורך הדין בנימין למקין
א' בטבת התשס"ח ) 10בדצמבר (2007
)חמ (3—265
דניאל וקנין
ראש עיריית בית שמש
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .1128

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף 5
לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,11985-מיניתי את אהוד
שלם ,ת"ז  ,50449370וטרינר רשותי בעיריית ראש העין ,שקיבל
הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות
בתקנות העבירות המינהליות )קנס  -כלבת ופיקוח על כלבים(,
התשס"ז ,22007-למפקח בתחום העיריה.
י"ב באדר א' התשס"ח ) 18בפברואר (2008
)חמ (3—1923
משה סיני
__________
ראש עיריית ראש העין
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף 5
לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו 11985-מיניתי את דני
צור ,ת"ז  ,504896242עובד במועצה אזורית גולן ,שקיבל הכשרה
למילוי תפקידו ,לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות
העבירות המינהליות )קנס  -כלבת ופיקוח על כלבים( ,התשס"ז-
 ,22007למפקח בתחום המועצה.
י"א באדר א' התשס"ח ) 17בפברואר (2008
)חמ (3—1923
אלי מלכה
__________
ראש המועצה האזורית גולן
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעה על מינוי מפקחים ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף 5
לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו 11985-אני ממנה את עובדי
המועצה האזורית משגב המפורטים להלן ,שקיבלו הכשרה
למילוי תפקידם לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות
העבירות המינהליות )קנס  -כלבת ופיקוח על כלבים( ,התשס"ז-
 ,22007למפקחים בתחום המועצה:
) (1אורית שריר ,ת"ז ;054872973
) (2דובי רייטמן ,ת"ז ;28419927
) (3צור אבלס ,ת"ז .059721670
ז' באדר א' התשס"ח ) 13בפברואר (2008
)חמ (3—1923
רון שני
__________
ראש המועצה האזורית משגב
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126
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הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף 5
לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,11985-מיניתי את ד"ר כרמי
הרשקוביץ ,ת"ז  ,055489934עובד המועצה האזורית גדרות )להלן
 המועצה( ,שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירותהמינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות )קנס  -כלבת
ופיקוח על כלבים( ,התשס"ז ,22007-למפקח בתחום המועצה.

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4394
התשנ"ו ,עמ'  ,2495ותכנית ב"ב  722שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5218התשס"ג ,עמ' ) 3904להלן
 התכניות( ,מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניהבני ברק )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי
הוועדה סבורה כי בשל הוראות סעיף  20לפקודה אינה חייבת
פיצויים או פיצויים מופחתים בגין אותה קרקע.

י"ח באדר א' התשס"ח ) 24בפברואר (2008
)חמ (3—1923
יוסי קנרלשטיין
__________
ראש המועצה האזורית גדרות
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,בין מכוח זכות ובין
מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לוועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק
שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים,
ראיות התומכות בטענה ייגרם סבל.

הריני להודיע כי לוחות הזכויות של גוש רישום מס' /12595
חיפה )חלק מגוש שומה מס' /10805חיפה( ,וגוש רישום /12462
חיפה )חלק מגושי שומה מס'  10880ו–/10878חיפה( ,נפת חיפה,
הוצגו היום למשך שלושים ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין אזור הסדר חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,קרית הממשלה
)קומה  ,(14חיפה ,בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על מחוז
חיפה ,קרית הממשלה ,חיפה.

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ"ט1969-

כ"ד בשבט התשס"ח ) 31בינואר (2008
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

תוספת
גוש  ,6188ח"ח - 5
מס' מגרש לפי
תב"ע

מס' מגרש לפי תשריט
לצורכי רישום

השטח

ייעוד

יב

1

201

8

3,988

הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות

203

10

1,499

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ"ט1969-

204

11

1,518

שב"צ

206

12

844

שב"צ

302

13

160

שב"צ

205

14

375

שב"צ

202

15

8,753

שב"צ

16

4,410

דרך

הריני להודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /12465
חיפה )חלק מגושי שומה מס'  10880ו–/10881חיפה( ,נפת חיפה,
הוצגו היום למשך שלושים ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר
מקרקעין אזור הסדר חיפה ,שברח' פלי"ם 15א ,קרית הממשלה
)קומה  ,(14חיפה ,בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על מחוז
חיפה ,קרית הממשלה ,חיפה.

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית ב"ב במ414-1/א,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2366

שב"צ
שב"צ

17

992

שביל

18

5,064

שצ"פ

19

5,714

דרך

26

2,239

דרך

27

1,482

דרך

י

29

6,220

שצ"פ

ו

31

4,952

שב"צ

יג

32

1,773

שביל

ט

33

5,314

שב"צ

י"ד באדר א' התשס"ח ) 20בפברואר (2008
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

805

שב"צ

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

הודעה לפי סעיפים  5ו–7

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית בני
ברק ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ז' באדר א' התשס"ח ) 13בפברואר (2008
)חמ (3-2
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס'
הר) 1900/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5222התשכ"ה ,עמ'  ,4022מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש

ייעוד

חלקה

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר פת/מק) 11/579/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5661התשס"ז ,עמ'  ,2649מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה פתח תקוה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי
ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
פתח תקוה ,גוש  ,6383ח"ח  ,221בשטח של  7מ"ר; הייעוד:
דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ח באדר א' התשס"ח ) 24בפברואר (2008
)חמ (3-2

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

6422

83

שטח ציבורי פתוח ודרך

6518

ח"ח 174

שטח ציבורי פתוח

הודעה לפי סעיף 19

ח"ח 175

שטח ציבורי פתוח

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

מיקום :דרך תל אביב.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית הרצליה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ד באדר א' התשס"ח ) 20בפברואר (2008
)חמ (3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מס'
רע) 322/1/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4124התשנ"ג ,עמ'  ,3467מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
) 21943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,4583התשנ"ח ,עמ'  ,275תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
__________

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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תוספת
גוש  7654ח"ח  ,330בשטח של כ– 1,500מ"ר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,ברעננה ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ו באדר א' התשס"ח ) 3במרס (2008
)חמ (3-4
נחום חופרי
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה רעננה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נת/554/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5261
התשס"ד ,עמ'  ,1487ובהתאם לתכנית נת ,7/400/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2844התשמ"ב ,עמ' 2707
)להלן  -התכניות( ,מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נתניה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5337התשס"ה,
עמ'  ,253תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נתניה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,7934ח"ח  ;90גוש  ,7940ח"ח  ;22 ,21מגרשים ,3001
 3005ו– 3007בשלמות ,בשטח כולל של כ– 19,000מ"ר; הייעוד:
דרך ,מסומנים בתכנית הפקעה מס'  130בצבע אדום.
העתקי תשריטי התכניות מופקדים במשרדי אגף הנכסים
בעיריית נתניה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ה' בחשוון התשס"ח ) 18באוקטובר (2008
)חמ (3-4
מרים פיירברג-איכר
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס' זמ/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2368

) 1/8/566להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5114התשס"ג ,עמ'  ,52מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
) 21943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5171התשס"ג ,עמ'  ,1988תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית גדרה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
תוספת
גוש  ,3875ח"ח  ;43 ,26הייעוד :שב"צ ,שצ"פ ,דרך משולבת
ודרך קיימת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה זמורה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ג בשבט התשס"ח ) 30בינואר (2008
)חמ (3-4

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

עמי יפרח
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג14925/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5526התשס"ו ,עמ'  ,3160מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
) 21943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5696התשס"ז ,עמ'  ,3718תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית כפר תבור מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,17036ח"ח .42-39 ,26 ,24 ,22
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,מגדל השעון ,ת"ד
 ,515כפר תבור ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י"ד באדר א' התשס"ח ) 20בפברואר (2008
)חמ (3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

צבי חקלאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מקומית מס' מק4109/ב".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח'
קוממיות ,רח' בוסתנאי  ,34קואורדינטות מערב מזרח
 ,Y629.995קואורדינטות דרום צפון  ;X220.145גוש 30007
מוסדר ,חלקה  161בשלמותה.
מטרת התכנית :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע לפי פירוט
זה :מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ב'; ב( קביעת בינוי
לתוספות בניה בקומות א' ,ב' ו–ג' לשם הרחבת יחידות הדיור
הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח;
ג( קביעת קווי בניין חדשים לבניה כאמור; ד( הגדלת שטחי
הבניה בשטח וקביעתם ל– 7,088.91מ"ר )מתוכם  6,977.42מ"ר
שטחים עיקריים ו– 111.49מ"ר שטחי שירות(; ה( קביעת שלבי
ביצוע להקמת תוספות הבניה כאמור; ו( קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
)" (2תכנית מיתאר מקומית מס' מק4748/יד".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' רמת
רחל ,מתחם ט 1-לפי תכנית במ4748/ב ,קואורדינטות אורך
 ,221.700קואורדינטות רוחב  ;628.500גוש  30696מוסדר,
חלקות  15-10בשלמותן ,ח"ח .29
מטרת התכנית :קביעת הוראות איחוד וחלוקה ,שינוי
קווי בניין והוראות בינוי במתחם ט 1-ברמת רחל ,ובלא
שינוי בזכויות בניה מאושרות בשטח על ידי שינוי במערך
ייעודי קרקע לפי פירוט זה :א( מאזור מגורים למגורים ב'
ולשטח ציבורי פתוח; ב( משטח ציבורי פתוח למגורים ב',
הכל במסגרת איחוד וחלוקה ובלא שינוי בסך כל שטח של
כל ייעוד קרקע; ג( קביעת בינוי לתוספות בניה לפי פירוט
זה :ביטול הבינוי המאושר בתכנית במ4748/ב ,וקביעת
הוראות לבניית מבני מגורים ,הכל בהתאם לנספח מס' 1
ובלא שינוי בזכויות בניה מאושרות בשטח; ד( קביעת קווי
בניין לבניה כאמור; ה( הגדלת מספר יחידות דיור מ–100
יח"ד ל– 104יח"ד; ו( הגדלת מספר הקומות מ– 5קומות
ל– 8קומות; ז( קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה
כאמור; ח( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח; ט( קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה
מחדש בהסכמת הבעלים.
)" (3תכנית מיתאר מקומית מס' מק5347/א".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' גבעת
שאול ,רח' גבעת שאול  ,12 ,9רח' קוטלר  ,6קואורדינטות
 ;Y633.200 ; X218.500גוש  ,30094חלקות.47 ,9 ,
מטרת התכנית :הפיכת הרחבות דיור מאושרות בתכנית
 5347של בניינים  4 ,2ו– 5ליח"ד חדשות ללא תוספת

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

בזכויות בניה על ידי :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע
לפי פירוט זה :מאזור מגורים  2מיוחד לאזור מגורים ב';
ב( הפיכת הרחבות יח"ד מאושרות בקומה עליונה
בשלושה בנייני מגורים )בניינים  4 ,2ו– (5ליח"ד חדשות,
שש יח"ד בכל בניין ,סך הכל  18יח"ד חדשות ,הכל בהתאם
לנספח הבינוי ,נספח מס'  ;1ג( הגדלת מספר יחידות הדיור
בכל אחד מהבניינים מ– 29יח"ד ל– 35יח"ד )סך הכל
 18יחידות דיור חדשות בשלושת הבניינים(; ד( קביעת
שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה כאמור; ה( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;
ו( קביעת הוראות בגין מרפסות ומחסן להריסה.
)" (4תכנית מיתאר מקומית מס' מק8199/א".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית
ישראל ,רח' יוחנן מזרחי  ,6השטח שבין קואורדינטות אורך
 221.300-221.225לבין קואורדינטות רוחב ;632.925-632.850
גוש  ,30007חלקה .207
מטרת התכנית :א( תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות
)בשטח שאינו עולה על  120מ"ר(; ב( קביעת הבינויים
האלה בשטח (1 :בקומות קרקע א' ו–ב' לשם הרחבת יח"ד
קיימות בקומות אלו;  (2תוספת קומה המובלעת בחלל הגג
לשם הרחבת יח"ד קיימת בקומה שמתחתיה; ג( קביעת
קווי בניין לבניה ,הכל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים
בשטח; ד( הגדלת מספר הקומות מ– 3קומות ל– 4קומות
מעל למפלס ) ±00.0קומה עליונה מובלעת בגג רעפים(;
ה( קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית; ו( קביעת תנאים
למתן היתר בניה; ז( קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טל'  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290203
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק ,"8901/שינוי לתכנית  ,3801ולתכנית מיתאר מקומית
.4508
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית
צפאפא ,רח' איחוד הכפר ,השטח שבין קואורדינטות אורך
 219.500-219.425לבין קואורדינטות רוחב ;628.400-628.300
גוש  ,30284חלקה .7
מטרת התכנית :א( שינוי בקווי בניין ללא שינוי בזכויות
בניה מאושרות בשטח; ב( קביעת הוראות בגין גדרות וסגירת
מרפסת להריסה.

2369

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5616התשס"ז ,עמ' .1183
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יהושע פולק
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים ,להגיש
התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר אישור תכנית תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בש/מק835/טז" ,שינוי לתכנית בש835/ח.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש,
שכ' א' ,רמת בית שמש ,שד' הקישון ,נחל איילון ונחל נועם,
השטח שבין קואורדינטות רוחב  199.325-199.250לבין
קואורדינטות אורך  ;624.350-624.200גוש  ,34271ח"ח ;61
מגרשים  128 ,127לפי תכנית בש835/ח.
מטרת התכנית :א( שינוי קווי בניין ,איחוד מגרשים וקביעת
הוראות חדשות בדבר מספר מבנים במתחם והמרווחים
שביניהם; ב( שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים;
ג( קביעת תנאים למתן היתר בניה; ד( איחוד מגרשים בהסכמת
הבעלים; ה( ביטול סעיף 11ב בתכנית בש835/ח בדבר השטחים
בתכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.1.2007ובילקוט הפרסומים  ,5631התשס"ז ,עמ' .1724
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש ,רח' נחל שורק  ,10רמת בית שמש,
טל'  ,02-9900777וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6290222וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ג'קי אדרי
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת "תכנית מס' תא/מק2498/ב" ,רח'
הרבי מבכרך  ,24שינוי מס'  2לשנת  2007של תכנית .2498
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל אביב ,רח' הרבי
מבכרך  - 24גוש ) 7016מוסדר( ,חלקה  ;156גבולות התכנית:
מצפון  -גו"ח  ,7016/132ממזרח  -גו"ח  ,7016/87 ,89מדרום -
רח' הרבי מבכרך ,ממערב  -רח' בר הופמן ,גו"ח .7016/78 ,116
מטרת התכנית :עידוד שימוש מגורים באזור מרכז עסקים
ראשי מיוחד.
כל מעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית ,ללא תשלום,
במשרדי מינהל ההנדסה ,שד' בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת "תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' תא/מק/תא2988/ב" ,מתחם סמל צפון ,שינוי לתכנית
תא.2988/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל אביב  -גוש 6213
מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות ,776 ,634 ,616 ,408 ,104 ,24-22 ,20-13
 1240 ,1231 ,1223-1218 ,1212-1210 ,832-830 ,779בשלמותן ,ח"ח
 ;813 ,778 ,433 ,106 ,26גוש  6214מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות ,535
 541 ,536בשלמותן ,ח"ח  ;642 ,540 ,192גבולות התכנית :מצפון  -רח'
ז'בוטינסקי ,ממערב  -רח' אבן גבירול ,ממזרח  -רח' סרוק ,מדרום
 מתחם סמל דרום.מטרת התכנית :קביעת עיצוב המתחם הצפוני כפי שנקבע
בתכנית מיתאר תא 2988/פרויקט סמל ,וביצוע איחוד וחלוקה
חדשה של המתחם ,על ידי :א( קביעת גבולות למגרשים שבתחום
התכנית וחלוקתם; ב( קביעת לוח הקצאות איזון ,ללא הסכמת
הבעלים לשטח התכנית; ג( קביעת בינוי ופיתוח למגרשים שבתחום
התכנית.
דורון ספיר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו

מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אונו מופקדת "תכנית מפורטת מס' קא/מק ,"181/שינוי
לתכניות מיתאר תממ ,156/תממ/מק.6/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר אז"ר ,רח' הנח"ל 3
 גוש  ,6178חלקה .42מטרת התכנית :א( תוספת יחידת דיור במגרש ,סך הכל 3
יחידות דיור; ב( שינוי קווי בניין קדמי וצדי במגרש; ג( תוספת של
 6%שטחים עיקריים; ד( מתן אפשרות להעברת שטחים עיקריים
בין יחידות הדיור ,ללא שינוי בסך כל השטחים המותרים; ה( מתן
אפשרות לבניית יחידות דיור עם גג שטוח ,גג רעפים ,גג משולב או
כל חומר אחר שיאושר על ידי מהנדס הוועדה; ו( תוספת שטחי
שירות ליחידת הדיור הנוספת 15 :מ"ר מחסן ,ממ"ד לפי דרישות
הג"א נוסף על זכויות הבניה המותרות בתממ  ;156ז( מתן אפשרות
לבניית פרגולות לפי חוק התכנון והבניה ומתן אפשרות להעברת
שטחי פרגולות מיחידה ליחידה; ח( מתן אפשרות להעברת 20%
משטחי השירות החקלאיים לשטחי שירות למגורים לצורך מבנה
חניה בצמוד או בנפרד מבית המגורים .ניתן יהיה להקים מבנה

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

החניה על קו בניין  ;0ט( מתן אפשרות להעברת מחסן לצורכי הבית
בשטח של עד  15מ"ר לכל יחידת מגורים לתחום המבנה המבוקש
ובגובה הקומה; י( תותר בניית גדרות בתנאים האלה :בין מגרשים
גובלים  -גובה הגדר יהיה  2מ' מפני הקרקע הגבוהים ,גדרות לחזית
 גובה הגדר יהיה  2מ' מהמדרכה; יא( מתן אפשרות לבניית קומתמרתף לשימושים עיקריים ו/או שטחי שירות; יב( קביעת גובה
המבנים :גובה מבנה המגורים לא יעלה על  9מ' ממפלס הכניסה
הקובעת; יג( הגדלת שטח בריכת שחיה מ– 70מ"ר ל– 85מ"ר;
יג( הגדלת עומק הבריכה מ– 1.50מ"ר ל– 1.80מ"ר; יד( מתן אפשרות
לבניית בריכת שחיה על קו בניין צדי ואחורי .0
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אונו ,רח' סוקולוב  ,13קרית אונו ,טל' .03-5311245
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דוד בריל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/מק ,"3032/שינוי לתכניות מיתאר בב/105/א ,בב/
/105ב ,ולתכנית מיתאר מקומית בב/מק/105/אגפים.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' שבטי
ישראל  - 24 ,22גוש  ,6122חלקות .824 ,823
מטרת התכנית :שיפור תנאי דיור ביחידות דיור קיימות,
על ידי :א( הרחבת יחידות דיור קיימות עד לשטח כולל של
 120מ"ר ליח"ד; ב( שינוי בקווי הבניין ; ג( קביעת הוראות בינוי
ותנאים למתן היתר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.8.2007ובילקוט הפרסומים  ,5709התשס"ז.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה,
דרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גב/מק ,"517/שינוי לתכניות מיתאר גב ,258/גב/מק.2002/

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים  -גוש ,6154
חלקה  875בשלמותה.
מטרת התכנית :א( שינוי קו בניין קדמי מ– 4מ'
ל– 2.35מ' בדרום מזרח ,ול– 2.91מ' בצפון מזרח; ב( שינוי קו
בניין מ– 5מ' בדרום מערב ל– 3.15מ'; ג( שינוי קו בניין צדי
)דרומי( מ– 3מ' ל– 2.7מ' בדרום מזרח ול– 2.92מ' בדרום מערב;
ד( שינוי קו בניין צדי )צפוני( מ– 3מ' ל– 2.63מ' בצפון מזרח
ול– 2.35מ' בצפון מערב בהתאם למסומן בתשריט התכנית.
במידה והבניין ייהרס וייבנה בניין חדש ,יחזרו קווי הבניין
הקיימים המאושרים בתכניות הקודמות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.9.2007ובילקוט הפרסומים  ,5715התשס"ז ,עמ' .4310
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעתיים ,רח' שינקין  ,2גבעתיים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ראובן בן שחר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעתיים
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מקומית מס' רג/מק/340/ג/21/ב" ,שינוי
לתכניות רג/340/ג ,21/רג/340/ג ,3/רג/מק/340/ג/21/א,
כפיפות לתכניות רג ,340/רג/340/ג ,15/רג/מק/340/ג,17/
רג/מק/340/ג.28/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון רמת גן;
גבולות התכנית :שטח מרחב תכנון רמת גן.
מטרת התכנית :א( החלת כל הוראות תכנית רג/מק/340/
ג/21/א על דירות מדרון ,לרבות מספר יחידות הדיור;
ב( לתכולת תכנית רג/340/ג/21/א ,סעיף  ,3יוסף כי התכנית
תחול גם על כל מרחב התכנון המקומי רמת גן בכל אזורי
המגורים שבהם ניתן לבנות דירות מדרון בהתאם להוראות
תכנית רג/340/ג.
)" (2תכנית מיתאר מקומית מס' רג/מק/1/1004/א" ,שינוי
לתכנית רג ,1/1004/כפיפות לתכניות רג/340/ג ,15/רג/
/340ג ,21/רג/מק/340/ג ,17/רג/מק/340/ג/21/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,בין שד'
קציר לרח' מנדס  -גוש  ,6235חלקות ,334 ,99 ,83-80 ,50
 ,803 ,798 ,599 ,598 ,502-498ח"ח  ;804 ,758 ,45 ,5גוש ,6236
חלקות  ,93-91 ,8 ,6 ,5ח"ח  ;60גבולות התכנית :מצפון  -צומת
רח' קציר עם שדרות בן גוריון ,מדרום  -רח' מנדס וגוש ,6236
חלקות  ;90-86גוש  ,6235חלקות ,505-503 ,335 ,45 ,44 ,42 ,41
 ,812 ,802 ,801 ,788 ,787 ,546 ,507ממערב  -כפר אז"ר ,ממזרח
 שד' הנשיא קציר )דרך מס'  19בתכנית(.מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים;
ב( הוראות בדבר פינוי מבנים להריסה בתחום התכנית
רג ;1/1004/ג( קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה שלא
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בהסכמת כל בעלים; ד( קביעת הוראות בדבר הריסת
מבנים המיועדים להריסה לפי תכנית רג ,1/1004/וכן
קביעת תנאים למתן היתר בניה למבנים בתחום אותה
תכנית אשר בבעלות בעלי המבנים להריסה כאמור;
ה( קביעת הוראות לביצוע התכנית לפי תקן לבניה ירוקה;
ו( קביעת תנאים למתן היתרי בניה בכפוף לאישור תכנית
פיתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  .03-6753394העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125קומה ,13
תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צבי בר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חיפה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק1965/ב",
הרחבת שד' הנשיא בגוש  ,10812חלקה  ,197שינוי לתכנית חפ/
 ,552כפיפות לתכניות חפ885/ב ,חפ718/א ,חפ229/ה ,חפ229/י,
חפ/229/י ,1/חפ1400/יב ,חפ/מק1400/תט ,חפ/מק/1400/יב,1/
חפ/מק1400/גב ,חפ/מק229/י ,2/חפ/מק1400/יב ,4/חפ/מק/
1400פמ ,תתמא ,15תמא.38
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,הקרקע
הכלולה בתכנית זו נמצאת בשד' הנשיא בקרבת מלון דן  -גוש
 ,10812חלקה  ,197ח"ח .187
מטרת התכנית :א( הרחבת דרך; ב( שינוי בקו בניין הקבוע
בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה
לתכנון עיר ,רח' ביאליק  ,3חיפה .המען למשלוח התנגדויות
בדואר :הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,ת"ד  ,4811רח'
חסן שוקרי  ,14חיפה  .31047המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה  ,31048טל' .04-8633448

2372

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
רמי דותן
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה
מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה זבולון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מס' זב/מק/6/ו" ,החלפת שטחים בין ייעודי קרקע
באופן סימטרי ללא שינוי באחוזי הבניה ,שינוי לתכנית
זב/6/ד  -תכנית המיתאר של קיבוץ יגור.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ יגור  -גוש
 ,11357חלקה  10בשלמותה ,ח"ח  ;27 ,26 ,9-7 ,5 ,4גוש
 ,11358ח"ח .5
מטרת התכנית :שינוי סימטרי בתפרוסת ייעודי הקרקע,
דרך ,תרבות נופש וספורט ,מבנים ומוסדות ציבור ומגורים
א' בכפוף להוראות תכנית זב/6/ד.
)" (2תכנית מס' זב/מק/26/י" ,החלפת שטחי קרקע בין שטחי
אחסנה ,תעשיה ודרך ,שינוי לתכנית זב/26/ג  -תכנית
המיתאר של קיבוץ רמת יוחנן.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ רמת יוחנן -
גוש  ,10512ח"ח  ;16 ,13 ,6גוש  ,10513ח"ח .16 ,12
מטרת התכנית :איחוד חלקות וחלוקה בהסכמה ללא שינוי
בשטח הכולל של ייעודי הקרקע :אחסנה ,תעשיה ודרך,
ובלא שינוי באחוזי הבניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה זבולון ,דואר כפר המכבי  ,30030זבולון,
טל'  .04-8478105העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' פלי"ם  ,15חיפה ,33095
טל' .04-8633447
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר ביטול מתן תוקף לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  133לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר ביטול מתן תוקף "לתכנית
מפורטת מס' זב/מק/26/ח" ,החלפת שטחי קרקע בין שטח פרטי
פתוח ,חקלאי ומגורים ברמת יוחנן ,שינוי לתכנית זב/מק/26/ז.

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

הודעה בדבר מתן תוקף לתכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5757התשס"ח ,מיום  ,31.12.2007עמ' .1274
דב ישורון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה זבולון
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הכנת תכנית מס' חד/מק- 1450/
קביעת תנאים להקמת שווקים וירידים
במרחב תכנון חדרה
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי הוועדה המקומית החליטה בישיבתה מס'
 ,2007006מיום  ,26.6.2007על פרסום הכנת "תכנית לקביעת
תנאים להקמת שווקים וירידים במרחב התכנון חדרה".
מטרת התכנית :קביעת תנאים להקמת שווקים וירידים
במרחב תכנון חדרה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כל מרחב תכנון העיר
חדרה במגרשים שבהם התב"ע התקפה מתירה שימוש מסחרי.
בהמשך לכך נמסרת הודעה על הטלת מגבלות לפי סעיף 78
לחוק ,כדלקמן :במהלך תקופת הכנת התכנית לא יוצאו היתרים
לשווקים ולירידים ,למעט בחלקה  64בגוש  ,10037ולמעט:
א .הקמתם של שווקים/ירידים במבנים במתחמים מסחריים
קיימים; ב( שווקים/ירידים חד–שנתיים ואשר אורכם לא יעלה
על  10ימים כדוגמת :שבוע הספר ושוק שבעת המינים.

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל'  .04-6303728העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8616205
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה
מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה זבולון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדת "תכנית מס' זב/מק/26/יא" ,החלפת שטחי קרקע
בין שטח פרטי פתוח ,חקלאי ומגורים ,והעברת זכויות בניה,
שינוי לתכנית זב/26/ג ,תכנית המיתאר של קיבוץ רמת יוחנן,
ותכנית מס' זב/26/ז ,הרחבת שטחי מגורים ברמת יוחנן.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ רמת יוחנן -
גוש  ,10512ח"ח .13 ,9 ,8 ,5

תוקף ההודעה :שנה מיום פרסומה ברשומות או עד למועד
הפקדת התכנית לפי המוקדם מביניהם.

מטרת התכנית :שינוי תפרוסת המגורים על חשבון שטח
פרטי פתוח וחקלאי ,הצעת שטח פרטי פתוח וחקלאי על חשבון
המגורים באופן סימטרי ,והעברת זכויות בניה למגורים.

מרחב תכנון מקומי חדרה

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה זבולון ,דואר כפר המכבי  ,30030טל'  .04-8478105העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,שד' פלי"ם  ,15חיפה  ,33095טל' .04-8633447

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' חד/מק848/כג" ,שינוי לתכנית חד.848/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רח' דוד ברמן
 גוש  ,110034חלקה  349בשלמותה.מטרת התכנית :שינוי הוראות בניה למבנה קיים על ידי;
א( שינוי קו בניין צדי )צפוני( למבנה קיים ,כמסומן בתשריט
 מצב מוצע; ב( הגדלת תכסית קרקע; ג( ניוד שטח עיקרילשטח שירות )מחסן(.
)" (2תכנית מפורטת מס' חד/מק ,"1261/שינוי לתכניות חד,450/
חד.718/

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דב ישורון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה זבולון
מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רח' צה"ל
מצפון לנחל חדרה  -גוש  ,10025חלקה  39בשלמותה.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקת מגרשים בלא שינוי
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב( שינוי קו בניין;
ג( הריסת מבנים; ד( קביעת רצועה ירוקה לאורך הנחל
לפיתוח עתידי או לחילופין עד לביצוע עבודות פיתוח
בתחום הנחל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מנשה אלונה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' מ/מק,"83/
שינוי לתכניות מ)143/ג ,(921/משח1/א.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש  ,12415 -ח"ח ;53
מגרש  75בשלמותו מתכנית מ)143/ג.(921/

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

2373

מטרת התכנית :חלוקת המגרש לשני מגרשים נפרדים
בייעוד למגורים ,בהסכמת בעלים ושינוי קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מנשה-אלונה ,מרכז אזורי מנשה ,ד"נ חפר ,טל'
 .04-6177307העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,קרית הממשלה ,חיפה,
טל' .04-8616222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אילן שדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מנשה אלונה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אלעד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' אל/מק ,"4/8/195/שינוי לתכנית אל/
מק.1/8/195/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלעד  -גוש .5700
חלקות  62-59 ,57בשלמותן; מגרשים 1022 ,1021 ,1020
בשלמותם מתכנית אל/מק.1/8/195/
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה מחדש ללא תוספת שטח.
)" (2תכנית מפורטת מס' אל/מק."11/3/195/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלעד  -גוש ,5761
ח"ח  ;46-37מגרשים  P29 ,S26בשלמותם מתכנית גז/במ/
.3/195
מטרת התכנית :בניית שני מוסדות ציבור ,מתנ"ס ובית ספר
לחינוך מיוחד עם חילופי שטחים ,והקלה בקו בניין.

מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
טב/מק ,"3370/שינוי לתכנית טב.2505/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה  -גוש ,7856
ח"ח  ;11מגרש  12בשלמותו.
מטרת התכנית :אישור מצב קיים :א( קביעת קווי בניין
למבנה הקיים בהתאם למצב הקיים; ב( העברת זכויות בניה
מקומה לקומה ללא שינוי בסך כל זכויות הבניה כפי שנקבע
בתכנית טב ;2505/ג( קביעת הוראות וזכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.6.2007ובילקוט הפרסומים  ,5689התשס"ז ,עמ' .3423
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה טייבה  ,40400טייבה ,טל' ,09-7991131/2/3
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שלמה טוויזר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה טייבה
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' כס/מק/41/3/יב".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח'
ארלוזורוב  - 40גוש  ,6426חלקה  270בשלמותה.
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית כדי לאפשר בניית
בניין בן  9יח"ד הכולל קומת קרקע  4 +קומות :א( תוספת 2
יח"ד ,סך הכל  9יח"ד; ב( הגדלת גובה הבניין מ– 4קומות מעל
קומת עמודים ל– 4קומות מעל קומת קרקע; ג( הקטנת קו בניין
צדדי מזרחי מ– 4מ' ל– 0מ'; ד( הקטנת קו בניין קדמי ,למרפסות
מ– 3.5מ' ל– 2.4מ' ,הקטנת קו בניין אחורי ,למרפסות מ– 4מ'
ל– 3מ'; ה( תוספת  6%בזכויות הבניה בגין שיפור הדיור ,תוספת
 5%בזכויות הבניה בגין מעלית ,תוספת  2.5%בזכויות הבניה
בגין תוספת קומה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אלעד ,רח' הרב ניסים גאון  ,1אלעד ,טל' .03-9078131
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל' .09-7649177
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9270170

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אלעד

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
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יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור
שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
לה/מק ,"2/32/1000/שינוי לתכנית לה/מק.1/32/1000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה  -גוש ,4350
ח"ח .28
מטרת התכנית :שינוי התפלגות גודלי דירות מ– 30%דירות
קטנות ל– 20%דירות קטנות במגרשים .2 ,1
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.5.2007ובילקוט הפרסומים  ,5697התשס"ז ,עמ' .3756
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה ,רח' שמשון הגיבור  ,1רמלה ,טל'
 ,08-9771564ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רח' הרצל  ,84רמלה ,טל'  ,08-9270170וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה דרום השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' שד/מק,"40/119/
שינוי לתכניות משמ)104/שד( ,שד.3/119/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדה ורבורג  -גוש
 ,7632ח"ח  ;212 ,211 ,199-197 ,167גוש  ,7676ח"ח .138 ,72 ,68
מטרת התכנית :א( הסדרת דרך וחניה לצורכי ציבור על
ידי הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת–תוקף לצורכי ציבור;
ב( איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה דרום השרון ,ת"ד  ,500נוה ירק ,טל' .03-9000560
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ולבניה דרום השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' שד/מק,"24/130/
שינוי לתכנית שד.11/130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרום השרון ,שדי
חמד  -גוש  ,8550חלקה  11בשלמותה; מגרש  9בשלמותו
מתכנית משמ)105/שד(.
מטרת התכנית :א( שינוי בקווי בניין למבני מגורים ומשק;
ב( קביעת הוראות להריסת מבנים בלא היתר; ג( שינוי קו בניין
קדמי למבנה מגורים מס'  1מ– 5מ' ל– 3מ'; ד( שינוי קו בניין
צדדי למבנה מגורים מס'  2מ– 3מ' ל– 1.9ו– 1.7מ'; ה( שינוי קו
בניין צדדי למבנה חקלאי מס'  4מ– 3מ' עד  0מ'; ו( שינוי קו
בניין אחורי למבנה חקלאי+פל"ח מ– 5מ' ל– 1מ'; ז( שינוי קו
בניין צדדי למבנה חקלאי מס'  3מ– 3מ' ל– 1.7ו– 1.2מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה דרום השרון ,ת"ד  ,500נוה ירק ,טל' .03-9000560
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מוטי דלג'ו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק/
/30/2א" ,שינוי לתכניות מקומיות חש ,3/2/חש ,4/2/חש,2/10/
משמ.47/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב בני ציון  -גוש
 ,8042חלקה  ;19שטח התכנית 15,338 :מ"ר.
מטרת התכנית :א( שינוי מיקום אזור מגורים בחלקה א'
ללא שינוי סך כל זכויות הבניה בנחלה; ב( קביעת הוראות
בינוי להקמת בריכת שחיה פרטית בתחום אזור המגורים
בנחלה; ג( קביעת הוראות תפעול ואיכות סביבה לבריכת
השחיה הפרטית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל'
.09-9596505

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אהרון בזרנו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ממ/מק ,"5161/שינוי לתכנית ממ.5024/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גני תקוה ,רח' דגניה 14
 גוש  ,6720חלקה .503מטרת התכנית :א( שינוי קו בניין אחורי לפי הקיים;
ב( הקטנת קו בניין לפרגולה עד  4מ' במקום  6מ' המותר לבניה
קיימת בלבד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.10.2007ובילקוט הפרסומים  ,5732התשס"ז ,עמ' .390
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רח' בן ציון גליס  ,9פתח תקוה ,טל'
 ,03-9302051/2/3ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
לבנה אלונים
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"3482/שינוי לתכנית ק,1/3000/
כפיפות לתמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם  -גוש
 ,8861ח"ח .24
מטרת התכנית :א( קביעת קווי בניין לבניה עתידית;
ב( קביעת קווי בניין לבניה מוצעת בעתיד; ג( קביעת
הוראות בניה.
)" (2תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"3488/שינוי לתכנית ק840/ב,
כפיפות לתכניות ק/מק ,3202/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ג'לג'וליה  -גוש ,7508
חלקה .41
מטרת התכנית :אישור קווי בניין בהתאם למצב הקיים:
א( קביעת קווי בניין למבנים הקיימים בהתאם למצב
הקיים ,בלא שינוי בסך כל שטחי הבניה המותרים בתכנית
ק840/ב; ב( הגדלת התכסית ל– 72%במקום  ;40%ג( קביעת
הוראות וזכויות בניה.
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)" (3תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"3491/שינוי לתכנית ק,1/3000/
כפיפות לתמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם  -גוש
 ,8880ח"ח .60
מטרת התכנית :אישור מצב קיים :א( קביעת קווי בניין
למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים ללא שינוי בסך
כל שטחי הבניה הקבועים בתכנית ק ;1/3000/ב( קביעת
הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ,רח' ע' אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם,
טל'  .03-9370241העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אלי שמחון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם
מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
הצ/מק ,"263/1-4/שינוי לתכניות הצ100/1-4/א ,הצ,108/1-4/
הצ.130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימה-צורן,
דרך הדסים  -גוש  ,7936ח"ח  ;40גוש  ,7937חלקות  ,17-15ח"ח
 ;25 ,20 ,9שטח התכנית 28.057 :דונם.
מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת
בעלים; ב( שינוי והרחבת דרכים; ג( שינוי בקווי בניין :קו
בניין קדמי  -מ– 5.0מ' ל– 2.0מ' 3.0 ,מ' 5.0 ,מ' ,קו בניין צדי -
מ– 4.0מ' ל– 5.0 ,3.0 ,2.0מ'; קו בניין אחורי )לדרך מס' (3
מ– 10מ' ל– 5מ'; ד( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או
עיצוב אדריכליים כולל תוספת קומה מ– 2קומות ל– 3קומות;
ה( הגדלת תכסית מ– 40%ל– ;60%ו( הגדרת שטחי שירות בסך
של  20%בכל הקומות יחד משטח המגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5537התשס"ו ,עמ' .3531
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המרחבית
לתכנון ולבניה שרונים ,רח' הצורן 1ג ,אזור התעשיה פולג,
נתניה ,טל'  ,09-8636012ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יואל מוזס
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבניה שרונים

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/
 ,"1097שינוי לתכנית ג.9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16519
חלקה  50בשלמותה.
מטרת התכנית :א( שינוי בקווי בניין; ב( קביעת הוראות
בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'
 .04-6459203המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מס' נצ/מק ,"1082/שינוי לתכניות ג ,656/ג.11437/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16532
חלקה  ,82ח"ח .206
מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה; ב( שינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.6.2006ובילקוט הפרסומים  ,5551התשס"ו.
)" (2תכנית מס' נצ/מק ,"1088/שינוי לתכניות ג ,3417/ג,392/
ג ,12868/ג.10701/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16578
ח"ח  ;64 ,11גוש  ,16579ח"ח .35 ,7
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.7.2007ובילקוט הפרסומים  ,5715התשס"ז.
)" (3תכנית מס' נצ/מק ,"1092/שינוי לתכנית ג.3417/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16577
ח"ח .7
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.6.2007ובילקוט הפרסומים  ,5715התשס"ז.
)" (4תכנית מס' נצ/מק ,"1093/שינוי לתכנית ג.5774/

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16532
ח"ח .1
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.9.2007ובילקוט הפרסומים  ,5732התשס"ז.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  ,04-6459203וכן
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
בשיר עבד אלראזק
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס'
אג/מק ,"067/5626/שינוי לתכנית מיתאר ראש פינה מס' ג.5626/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה  -גוש ,13940
חלקה .74
מטרת התכנית :א( שינוי בהוראות קווי בניין הקבועים
בתכנית; ב( שינוי בהוראות בינוי ליח"ד בלא שינוי בסך כל
שטח מותר; ג( תוספת יח"ד; ד( תוספת  6%לסך כל שטח מותר;
ה( הגדלת תכסית ב–.6%
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון ,חצור הגלילית,
טל'  .04-6800077המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה,
ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דוד אברהם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' ג/בכ ,"13/06/6537/שינוי לתכנית
ג.6537/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחף  -גוש ,19122
ח"ח  ;6מגרש  70בשלמותו.
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מטרת התכנית :שינוי בקו בניין למתן לגיטימציה לתוספת
בניה וחניה קיימת בלבד .תוספות בניה עתידיות יהיו לפי
תכנית ג.6537/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.4.2007ובילקוט הפרסומים  ,5689התשס"ז ,עמ' .5689
)" (2תכנית מפורטת מס' ג/בכ ,"18/06/6778/שינוי לתכניות
ג ,3957/ג.6778/

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גלבוע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק ,"98/שינוי
לתכנית ג ,5609/כפיפות לתכניות תמא ,22תמא ,35תמא,8
תממ.9/2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שג'ור ,שכונת דיר
אל אסד  -גוש  ,18818חלקה  17בשלמותה; מגרש 47
בשלמותו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גלבוע ,כניסה להר
הגלבוע  -שער הגלבוע  -גוש  ,20572ח"ח .4 ,3

מטרת התכנית :שינוי קווי בניין לפי תשריט לצורך מתן
לגיטימציה לבניה קיימת.

מטרת התכנית :ניוד עתודות קרקע ממקום למקום בלי
לשנות את סך כל ייעודי הקרקע.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.3.2007ובילקוט הפרסומים  ,5692התשס"ז ,עמ' .3571

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע ,ד"נ הגלבוע ,טל' .04-6533237
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,טל'  ,04-9027501ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת
עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי בן–גיגי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"30/06/שינוי לתכניות
ג ,10038/ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש
 ,17573ח"ח  ;68 ,67מגרש  100/5בשלמותו.
מטרת התכנית :הקטנת קווי בניין הקבועים בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.6.2007ובילקוט הפרסומים  ,5689התשס"ז ,עמ' .3433
)" (2תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"41/06/שינוי לתכנית
ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש ,999
חלקה  1בשלמותה.
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה והקטנת קווי בניין הקבועים
בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.1.2007ובילקוט הפרסומים  ,5628התשס"ז ,עמ' .1590
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' ,04-9502021
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סלאם חאמד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דניאל עטר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגלבוע
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מס' מק/גמ."347/8855/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מג'אר  -גוש ,15581
ח"ח .3
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין אחורי ,צדדי וקדמי בהתאם
למצב הקיים בשטח.
)" (2תכנית מס' מק/גמ."337/13119/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נין  -גוש ,17209
חלקה  ,12ח"ח .39
מטרת התכנית :א( קביעת הוראות בניה; ב( הנחיות בינוי;
ג( הנחיות לעיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי ,מגדל השעון ,ת"ד  ,515כפר תבור ,15241
טל' רב–קוי  .04-6772333המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל' .04-6508508

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס'
מק/גמ."332/6540/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טורעאן  -גוש ,16621
חלקות .104 ,103
מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמה בשטח חקלאי;
ב( שינוי קו בניין צדדי; ג( שינוי הוראות תכנית בדבר בינוי
ו/או עיצוב ארכיטקטוני; ד( שינוי בגובה המבנים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5697התשס"ז ,עמ' .3761
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,מגדל השעון ,ת"ד  ,515כפר
תבור  ,15241טל' רב–קוי  ,04-6772333וכן במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17000טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
צבי חקלאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/מק,"165/
שינוי לתכנית ג.13122/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחניים  -גושים
וחלקות :גוש  ,13778ח"ח  ;11-8 ,6 ,5 ,3גוש  ,13779ח"ח  ;4 ,3גוש
 ,13847ח"ח  ;7 ,5גוש  ,13849ח"ח  ;8גוש  ,13850ח"ח .13
מטרת התכנית :איחוד חלקות וחלוקה מחדש בהסכמה
בשטחים תעשיה ,שצ"פ ,שפ"פ ומבני משק ,לשיפור יכולת
ניצול הקרקע לפיתוח הקיבוץ.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון ,ת"ד  ,9000ראש פינה ,טל' .04-6816372
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אהרון ולנסי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת
מס' חא/מק ,"4/2006/שינוי לתכניות חא/מק ,3/2000/חא/
מק ,6/2005/בהתאם לתכניות תמא ,31תממ.2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין המפרץ  -גוש
 ,10524חלקה  24בשלמותה ,ח"ח .23-21 ,15 ,14
מטרת התכנית :א( העברת  76מ"ר המיועדים למסחר
מתחום מגרש אגף  Cלתחום מגרש אגף  ,Bבלי לשנות את
סך כל השטחים המיועדים למסחר לפי התכניות שבתוקף;
ב( העברת  451מ"ר מתחום מגרש רצועת השטח הפרטי הפתוח
המצוין באות  ,fלתחום מגרש רצועת השטח הפרטי הפתוח
המצוין באות  gבלי לשנות את סך כל השטח המיועד לשטח
פרטי פתוח לפי התכנית שבתוקף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.11.2007ובילקוט הפרסומים  ,5746התשס"ח ,עמ' .811
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל אשר ,ד"נ גליל מערבי  ,25206טל'
 ,04-9879610ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511 ,טל'
 ,04-6508503וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יהודה שביט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל אשר
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"14/6874/שינוי לתכנית
ג.6874/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כעביה חג'אג'רה -
גוש  ,10345ח"ח  ;41מגרש  119בשלמותו.
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין במגרש  119בכעביה.
)" (2תכנית מפורטת מס' מק/יז."02/13637/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהלל  -גוש ,17186
ח"ח  ;35גוש  ,17191ח"ח  ;60גוש  ,17192ח"ח .14
מטרת התכנית :שינויים בהוראות התכנית בדבר משק
מס'  7בנהלל :שינויים בקווי בניין ,שינויים בהוראות
בינוי והקלות מהוראות תכנית  13637ביחס למספר מבנים
מותרים באזור מגורים א' מ– 3יחידות דיור ב– 2מבנים
ל– 3יחידות דיור ב– 3מבנים ,ללא שינוי בסך כל הזכויות
המותרות לפי תכנית מאושרת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
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המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק יזרעאל,
טל'  .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת
עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מק/יז ,"04/3657/שינוי לתכנית ג.3657/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגידו  -גוש ,11092
ח"ח  ;9 ,8גוש  ,11093ח"ח .138
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה מחדש של שתי חלקות
 8ו– 9לצורך הסדרת זכויות משפחת שור בטאבו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.11.2006ובילקוט הפרסומים  ,5592התשס"ו.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק יזרעאל,
טל'  ,04-6520038ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
דוד בריל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' /4מע/מק,"39/9607/
שינוי לתכניות /4ג/4 ,11950/ג/4 ,14102/ג/4 ,6082/ג.9607/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפיע  -גוש ,16882
ח"ח .43
מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמה; ב( קביעת
הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית,
טל'  .04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית,
טל' .04-6508508
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' /7מע/מק/
 ,"35/7609שינוי לתכנית /7ג.7609/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין מאהל  -גוש ,16937
ח"ח  ;17מגרש .41
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.6.2006ובילקוט הפרסומים  ,5525התשס"ו ,עמ' .3130
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,טל'
 ,04-6468585ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' מג/מק ,"15/2006-שינוי לתכנית
ג.10082/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כיסרא סמיע  -גוש
 ,19200ח"ח  ;44 ,3מגרשים  25 ,24בשלמותם.
מטרת התכנית :א( איחוד  2מגרשים  25 ,24למגרש אחד;
ב( שינוי קווי בניין.
)" (2תכנית מפורטת מס' מג/מק ,"22/2007-שינוי לתכנית
ג.3963/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעונה -גוש ,18372
חלקה  31בשלמותה ,ח"ח ;49 ,36-34 ,32 ,30 ,28-25
גוש  ,18373ח"ח  ;34 ,3גוש  ,18396ח"ח  ;1מגרש .52
מטרת התכנית :שינוי קו בניין במגרש  52כדי לאפשר
הקמת יחידת דיור במגרש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,ד"נ מעלה הגליל,
טל'  .04-9979659העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595קרית הממשלה,
נצרת עילית .17000

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אלי שמחון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל

ולבניה שפלת הגליל ,טמרה ,ת"ד  ,377טמרה ,טל' .04-9868670
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,ת"ד  ,595נצרת עילית,
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' שג/מק/
 ,"04/06שינוי לתכנית מאושרת ג.10552/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כאבול  -גוש ,19601
ח"ח .9
מטרת התכנית :שינוי הוראות בדבר קווי בניין אחורי וצדי
ל– ,0שינוי שטח מגרש מינימלי ל– 250מ"ר ,ושינוי תכסית קרקע
ל– .50%קווי הבניין יהיו בהתאם למסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שפלת הגליל ,טמרה ,ת"ד  ,377טמרה ,טל' .04-9868670
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,ת"ד  ,595נצרת עילית,
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' שג/מק ,"04/07/שינוי לתכנית מאושרת ג.6956/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טמרה  -גוש ,18587
ח"ח .38
מטרת התכנית :שינוי הוראות בדבר קווי בניין בחלקה ,38
ללא שינוי בזכויות הבניה ,קווי הבניין יהיו בהתאם למצב
הקיים המסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.7.2007ובילקוט הפרסומים  ,5749התשס"ז ,עמ' .926
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל ,טמרה ,ת"ד  ,377טמרה ,טל'
 ,04-9868670ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,נצרת עילית ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' -6508508
 ,04וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
סמיר והבה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' שג/מק,"01/07/
שינוי לתכנית מאושרת ג.6958/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טמרה  -גוש ,18564
ח"ח .7
מטרת התכנית :שינוי הוראות בדבר קווי בניין בחלק מחלקה
 ,7ללא שינוי בזכויות הבניה ,קווי הבניין יהיו בהתאם למצב
הקיים המסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אופקים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /23מק ,"2062/שינוי
לתכנית .2/101/02/23
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים  -גוש -
 ,100212/2ח"ח .1
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית
לתחנת תדלוק; ב( קביעת זכויות ומגבלות בניה ,ותנאים למתן
היתרי בניה; ג( קביעת הוראות חלוקה ורישום מקרקעין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה אופקים ,שד' הרצל  ,38אופקים ,80300
טל'  .08-9928542העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,קרית הממשלה ,רח'
התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל' .08-6863791

2381

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יפתח מזרחי
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה אילת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/23מק ,"2045/שינוי לתכנית .125/102/03/23

מרחב תכנון מקומי באר שבע

מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכניות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,מפעל אי.
סי.אי .אזור התעשיה ,רח' ז'בוטינסקי  - 26גוש  ;100212מגרש
 1026מתב"ע .125/102/03/23

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:

מטרת התכנית :שינוי קו בניין קדמי–צפוני מ– 5מ' ל– .3.5מ',
שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.

)" (1תכנית מס' /5מק ,"2438/שינוי לתכניות /5במ/5 ,3/34/מק/
.2025

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,4844התשס"ו ,עמ' .5572

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' רמות
 -גושים .507 ,506

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אופקים ,שד' הרצל  ,38אופקים  ,80300טל' ,08-9928542
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח'
התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'  ,08-6263791וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מטרת התכנית :א( שינוי בהוראות התכנית בדבר בינוי,
אזור מגורים א' ,מגרשים  506ו– ,507על ידי :ב( שינוי
חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית ללא שינוי בסך כל
השטח המותר לבניה תוך העברת שטחי שירות ממתחת
לכניסה הקובעת אל מעל הכניסה הקובעת; ג( הגדלת
תכסית מרבית; ד( שינויים בקווי בניין.

אריה אזולאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אופקים
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אילת ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /2מק ,"403/על תכנית
זו חלות כל הוראות תכנית  ,81/101/02/2למעט השינויים
הכלולים בתכנית זו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,שכ' מצפה
ים )מע'  ,(7משעול פטישן;  -גוש  ,40081חלקה  ;15מגרש ,16
תא שטח  ;1שטח התכנית 1.068 :דונם.
מטרת התכנית :א( תוספת יחידות דיור :מותר  2 -יח"ד ,מוצע
  3יח"ד ,הגדלת מספר יחידות הדיור; ב( שינוי בקווי בניין :קדמימ– 5מ' ל– 3מ' ,צדדי מזרחי מ– 5מ' ל– 3.50מ' ; ג( שינוי בהוראה בדבר
כיסוי הקרקע :מותר  ,25% -מוצע  ,32%כל עניין שניתן לבקשו
כהקלה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אילת ,רח' חטיבת הנגב ,ת"ד  ,14אילת ,טל' .08-6367114
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע ,84100
טל' .08-6263820
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)" (2תכנית מס' /5מק ,"2466/שינוי לתכניות /5במ/5 ,185/מק/
.2093
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' רמות ד'
 גוש  ,38350חלקות  ,5 ,3ח"ח .15 ,7מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית באזור מגורים א',
מגרשים  ,33 ,29חד–משפחתיים בודדים )בנה ביתך( ,על
ידי :א( הגדלת תכסית מ– 185מ"ר ל– 220מ"ר; ב( העברת
שטח עיקרי ושטח שירות ממעל הקרקע אל שטח שירות
מתחת לקרקע להגדלת מרתף; ג( שינוי בקווי בניין; ד(
שינוי בדבר בינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים מיום מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ,ת"ד  ,15כיכר מנחם בגין  ,1באר שבע,
טל' .08-6463656
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יעקב טרנר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע
מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ערד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /24מק ,"2048/שינוי
לתכנית .19/107/03/24

מטרת התכנית :הגדלת התכסית המותרת באזור מגורים א'
)מגרשי ההרחבה( ,בלא שינוי בזכויות הבניה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד ,שכ' נעורים,
רח' עין התכלת  - 182 ,18גוש  ,38211חלקה  103בשלמותה;
מגרש  71בשלמותו מתכנית .19/107/03/24

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים ,ד"נ שקמים  ,79835טל'  .08-8500705העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,שד' רגר  ,23ת"ד  ,68באר שבע  ,84100טל'
.08-6296435
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
עמיר ריטוב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שקמים

מטרת התכנית :שינוי קו בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ערד ,מחנה קדמי ,ת"ד  ,100ערד ,טל' .08-9951605
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ת"ד  ,68באר שבע ,טל' .08-6296436
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דוד אוחנונה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ערד

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4232/07

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/8מק."2058/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדה עוזיה  -גוש
 ,2492ח"ח .34 ,29
מטרת התכנית :שינוי ייעוד שטח מאזור מסחרי לכפריה
בלבד לשטח לתחנת דלק ושירותי דרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.4.2006ובילקוט הפרסומים  ,5528התשס"ו ,עמ' .3222
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה ,אזור התעשיה באר טוביה ,טל'
 ,08-8509771ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע ,טל'  ,08-6263799וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
דרור שור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מקומית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מקומית מס' /6מק ,"2050/שינוי
לתכנית .6/207/03/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב נחלה  -גוש
 ,1694ח"ח .40-38

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה תיאטרון "הצילינדר" ,ע"ר ,58-030910-2
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.8.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.4.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1477/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שחף מידע עסקי בע"מ ,ח"פ ,51-316373-3
והמבקשת :מלכה כהן ,ת"ז  ,009121898ע"י ב"כ עו"ד רונן
תבור ,מדרך מנחם בגין  ,55תל אביב  ,67138טל' ,03-5650000
פקס' .03-5650001
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.5.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.4.2008בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.3.4.2008

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 11.00
ביום .1.4.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רונן תבור ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1478/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נגרית פ.ש .בע"מ ,ח"פ ,51-220358-9
והמבקש :ציון גרופי ,ת"ז  ,05005995ע"י ב"כ עו"ד רונן
תבור ,מדרך מנחם בגין  ,55תל אביב  ,67138טל' ,03-5650000
פקס' .03-5650001

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אריה רואש ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1688/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שח-שירותי ניהול ויעוץ כלכלי בע"מ,
ח"פ ,51-223684-5
והמבקשים .1 :חוסאם גבארה ,ת"ז  .2 ;027559418חאג
יחיא עדנאן ,ת"ז  .3 ;056262728וליד גבארה ,ת"ז .4 ;058979758
אימן גבארה ,ת"ז  .5 ;026333781קיס גבארה ,ת"ז .6 ;028375533
איהאב גבארה ,ת"ז  .7 ;026333773צבי סמבל ,ת"ז  ,70783261ע"י
ב"כ עו"ד האני אבו פנה ,מרח' ויצמן  ,146כפר סבא  ,44203טל'
 ,09-7662154פקס' .077-3001864

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.5.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.4.2008בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.6.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.4.2008בשעה  8.30ו/או בכל מועד נדחה אחר.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  11.00ביום
.1.4.2008

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .8.4.2008

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

רונן תבור ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1561/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת משה קאשי חברה קבלנים לבנין בע"מ,
והמבקש :שלמה קאשי ,ע"י ב"כ עו"ד אריה רואש ,מרח'
ששת הימים  ,28בני ברק .51202
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.6.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.4.2008בשעה .8.30
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האני אבו פנה ,עו"ד
בא כוח המבקשים

תיק אזרחי 1873/07
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מועדון ספורט נס ציונה ,ע"ר
,58-019748-1
והמבקש :יעקב בר שלום ,ת"ז  ,022771802ע"י עו"ד איציק
אבישר ,מדרך מנחם בגין  ,23מגדל לוינשטיין ,קומה  ,14תל
אביב  ,66184טל'  ,03-5663311פקס' .03-5663312
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.7.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.9.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .4.9.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איציק אבישר ,עו"ד
בא כוח המבקש

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  14.00ביום
.24.3.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עדי סוחוב ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1116/08
תיק אזרחי 1086/08

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת רו-אלפא בע"מ ,ח"פ ,51-270286-1

ובעניין פירוק חברת אומר אביב בע"מ ,ח"פ ,51-245497-6
בנין ערים ,רח' כצנלסון  ,20כפר סבא,

והמבקשים :לזר מיכאלוב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד טל נוי ,מרח'
לבונטין  ,8תל אביב .65111

והמבקשים :עופר דקל ,ת"ז  59063115ואסתר בן ארוש,
ת"ז  ,052994431ע"י ב"כ עו"ד י' הרכבי ו/או עו"ד ערן אברון
מבית אמות משפט ,שד' שאול המלך  ,8תל אביב  ,64733טל'
 ,03-6950130פקס' .03-6950146

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.4.2008בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.1.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 31.3.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .24.2.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ערן אברון ,עו"ד
בא כוח המבקשים

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .4.4.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טל נוי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1117/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

ובעניין פירוק חברת מירב ציפוי מתכות בע"מ ,ח"פ ,51-224555-6
תיק אזרחי 1112/08

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הסעות שגב בע"מ,

והמבקש :מיכאל אדלר ,ע"י ב"כ עו"ד טל נוי ,מרח' לבונטין
 ,8תל אביב .65111

והמבקש :אברהם ערמוני ,ת"ז  ,04205316ע"י ב"כ משרד
עו"ד ולדמן-סומך ,משד' שאול המלך  ,8תל אביב  ,64733טל'
 ,03-6938266פקס' .03-6938268

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 31.3.2008בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 31.3.2008בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,
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את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.27.3.2008

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .3.4.2008

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

טל נוי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

ארז הלל ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1118/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עולם של פנאי בע"מ ,ח"פ ,51-392454-8
משוהם ,73142
והמבקשת :דורית עפגין ,ת"ז  ,023982275ע"י ב"כ עו"ד
גיורא בלופרב ,מ"ר  ,14115מרח' העבודה  ,16תל אביב  ,63821טל'
 ,03-5255223פקס' .03-5255221
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.4.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .27.3.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיורא בלופרב ,עו"ד
בא כוח המבקשת

תיק אזרחי 1159/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ביוטי פיל אינטרנשיונל בע"מ,
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או
ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד
 ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.4.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .4.4.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1173/08
תיק אזרחי 1132/08

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עזרה ורעות שרות והספקה למפעל
בע"מ ,ח"פ  ,51-206312-4מרח' רש"י  ,122ראש העין,
והמבקשת :אסתר מושיוב ,ע"י ב"כ עו"ד ארז הלל ו/או עו"ד
מעיין נוסל ,מרח' יבנה  ,28תל אביב  ,65791טל'  ,03-5668884פקס'
.03-5668883
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.4.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת תשלובת שטיחי האחים שמש בע"מ,
ח"פ  ,51-136711-2אזור התעשיה ברקן ,44820
והמבקשים :חוסאם דיריה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד איהאב
סעדי ואח' ,ממשרד א' סעדי ושות' ,רח' הבנקים  ,3חיפה ,33261
טל'  ,04-8555155פקס' .04-8555158
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.4.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .1.4.2008

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .4.5.2008

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

איהאב סעדי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

דוד גולן ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 1277/07

תיק אזרחי 1254/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת יוזפוביץ גנאדי בע"מ ,ח"פ ,51-312899-1

ובעניין פירוק חברת ס.ר .שירותי דואר וחבילות בע"מ,

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או
שרון סעדיה-מילגרום ו/או אריאל כוכבי ,מרח' אבן גבירול ,52
תל אביב  ,64364טל'  ,03-6916555פקס' .03-6964670
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.9.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .27.8.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

והמבקש :דמיטרי מטריקין ,ע"י ב"כ עו"ד כיאל מוחמד ,רח'
גיבורי סיני  ,18עכו .24102
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.4.2008בשעה  9.00או בסמוך לכך.
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.1.4.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
כיאל מוחמד ,עו"ד
בא כוח המבקש

אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 8093/08
תיק אזרחי 974/07

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.ע .דלק ככר פקיעין בע"מ ,ח"פ
 ,51-257708-1ת"ד  ,165פקיעין )בוקיעה( ,24914
והמבקשת :ד.ג.ש שיווק מוצרי נפט בע"מ ,ח"פ 51-297503-
 ,8ע"י ב"כ עו"ד דוד גולן ,מרח' הבונים  ,2רמת גן ,52462
טל'  ,03-5751411פקס' .03-5751511
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.10.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.5.2008בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מתי את גליל חקלאות בע"מ ,ח"פ 51-
 ,320463-6ממושב מלילות  ,7ד"נ הנגב,
והמבקשת :ימקו ידפז תעשיות בע"מ ,ח"פ ,51-250394-7
מרח' המתכנן  ,28אזור תעשיה דרומי ,אשקלון ,טל' ,073-2367888
פקס'  ,073-2367888ע"י ב"כ עו"ד גיורא רובננקו ואח' ,רח' דיזנגוף
 ,205תל אביב ,טל'  ,03-5276015פקס' .03-5276016
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.5.2008בשעה  ,9.00או בכל מועד נדחה אחר ,ככל שמועד
זה יידחה.
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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את ההודעה יש למסור לבא כוח המבקשת ,או לשלחה
בדואר ,באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה
 13.00ביום .18.5.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור בא כוח המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיורא רובננקו ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעה לפי חוק האפוטרופוס הכללי
הודעה על ניהול נכסים עזובים
בהתאם לתקנה )12ב( לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי דין
וביצוע( ,התשל"ח ,1978-אני מודיע בזה ,כי בהתאם לסמכותי
על פי סעיף  7לחוק האמור ,החלטתי לנהל את הנכסים העזובים
השייכים לבעלים המפורטים ברשימה שלהלן ,בלא צו ניהול.
תאריך ההחלטה :ו' בשבט התשס"ח ) 13בינואר .(2008

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ציפורה נתיב ,מפרקת

רהיטי גן-נוי יצור רהיטי מתכת בע"מ
)ח"פ (51-125795-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.3.2008או  30ימים לאחר מועד פרסום
הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,11.00אצל עו"ד יגאל
אבירם ,רח' המצודה  ,27אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה דדון ,מפרק

מהות הנכס :כספים ומטלטלין.
הבעלים:

נ.ג .טיב אלומיניום בע"מ

המנוחה נחמה ספקטור ,ת"ז 011372281

)ח"פ (51-350188-2

המנוחה אולגה קרצמן ,ת"ז 310375498

)בפירוק מרצון(

המנוחה יוליה ניסבאום ,ת"ז 317100527

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הנעדר אטללה מקורייה
המנוחה סלי יחזקאל ,ת"ז 065747321
המנוחה פאטמה אל סאנע ,ת"ז 035218932
הנעדרים גאורג'טה יונסקו ,ת"ז  011210325ומיכאל יונסקו ,ת"ז
011210317
צאצאי המנוח בוריס זלמנוב בעיזבון המנוחה רבקה זלמנוב,
ת"ז 310232582

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.3.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה זו,
לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח' מנחם
בגין  ,48תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב בסט ,עו"ד ,מפרק

קרן לסיוע
המנוחה חנה לויט ,ת"ז 323335703
בעלים לא ידועים

ואלור ג'י.טי .ניהול בע"מ
)ח"פ (51-364751-1

הנעדרת נאדיה בסטיאס

)בפירוק מרצון(

המנוח יפים פיינשטיין ,ת"ז 311690234

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

המנוחה פניה ביברגל ,ת"ז .014400618

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה זו,
לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,11.00במשרד עו"ד שוגול ,קצף,
ארליך ,קרנר ושות' ,בבית עוז ,רח' אבא הלל סילבר  ,14רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

י"ד באדר א' התשס"ח ) 20בפברואר (2008
שלמה שחר
האפוטרופוס הכללי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ניר ארליך ,עו"ד ,מפרק

נתיב צ.ח .אחזקות בע"מ
)ח"פ (51-241757-7
)בפירוק מרצון(

גדי לוין אילת פרוייקטים בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)ח"פ (51-193582-7

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.4.2008בשעה  ,9.00אצל עו"ד גיורא גרינברג,
רח' הבנים  ,14הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

)בפירוק מרצון(
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הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2008בשעה  ,17.00ברח' הצפצפה ,10
אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,24.4.2008בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' דרויאנוב
 ,5בית כלל )קומה  ,(10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גד לוין ,מפרק

ירון ליבנה ,מפרק

מ .מאיה השקעות חיתום בע"מ

סוכנויות כלטקס ) (1983חברה בע"מ

)ח"פ (51-393868-8

)ח"פ (51-097534-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2008בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' דוד אלעזר  ,14חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.4.2008בשעה  ,9.00במשרדו של עו"ד
דניאל גפני ,רח' הארבעה 18א ,תל אביב  ,64739לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

רן סוקולובסקי ,רו"ח ,מפרק

דב שפיר ,מפרק

קלאב רהיטים  2000בע"מ
)ח"פ (51-303035-3

נחלות שמחה בע"מ
)ח"פ (51-001514-2

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.4.2008בשעה  ,11.00במשרדי ב"כ המפרק ,רח'
בן יהודה  ,32בית אל-על )קומה  ,(9תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ויקטוריה בורודיאנסקי

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.4.2008בשעה  ,17.00אצל רבחן מן ושות',
רח' יצחק שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רפאל רבחן ,עו"ד ,מפרק

באת כוח המפרק

י.ש.ש .טכנולוגיות פרוייקטים ומערכות מתקדמות בע"מ
א.ג.ו .הנדסה ותפעול בע"מ

)ח"פ (51-233957-3

)ח"פ (51-264447-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.4.2008בשעה  ,16.00ברח' אלכסנדר זייד ,41
קרית טבעון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

גיל אשל ,מפרק

שלום גרניט ,מפרק

מומנטוס טיים ישראל בע"מ
)ח"פ (51-349851-9

מצדה חברה להשקעות ופתוח בע"מ
)ח"פ (51-046819-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,
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תתכנס ביום  ,28.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אורי אגוזי

ישראל ינילוב

מפרקים

שלמה צחייק סוכנויות לבטוח בע"מ
)ח"פ (51-042217-3
)בפירוק מרצון(

"חץ" שרותי נקיון והברקה בע"מ
)ח"פ (51-216311-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ישי גבריאל ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שלמה צחייק ,מפרק

גלים  -פתרונות למחשוב מערכות משאבי אנוש בע"מ
)ח"פ (51-236583-4
)בפירוק מרצון(

ריג'נט טורס אינקמניג'  2000בע"מ
)ח"פ (51-297408-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ג'ונס אדם מרק ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שלום גרניט ,מפרק

מבני  -בן יהודה בע"מ
)ח"פ (51-107339-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דורון בן יהודה ,מפרק

2390

אביטל ,סוכנויות ,ייצוא ויבוא בע"מ
)ח"פ (51-069336-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אליהו גרינשטיין ,מפרק

טטה מחלבה בערבה בע"מ
)ח"פ (51-203836-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,29.4.2008בשעה  ,11.00במשרדי המפרק,
רח' לינקולן ) 20בית רובינשטיין( ,תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אם לא יהיה באסיפה הנ"ל מניין חוקי ,תיערך אסיפה
נדחית באותו מקום ביום  6.5.2008בשעה  11.00והיא תהיה
חוקית בכל מספר של נוכחים.
איתן רוטשילד ,עו"ד ,מפרק

טיפ טופ מוטורס ) (2003בע"מ

י .אלבוים בע"מ
)ח"פ (51-267047-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2008בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח' אבן
גבירול  ,52תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן טרייסטר ,עו"ד ,מפרק

)ח"פ (51-133808-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2008בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת,
רח' ברודצקי  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורית לוי ,עו"ד ,מפרקת

המדביק שיווק ) (1982בע"מ

אבני ספיניר בע"מ
)ח"פ (51-338946-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2008בשעה  ,19.00במשרדי המפרק ,רח'
התעשיה  ,3רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יום טוב רון ,רו"ח ,מפרק

)ח"פ (51-091518-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2008בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת,
רח' ברודצקי  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורית לוי ,עו"ד ,מפרקת

פיבי אקוויזישן קורפוריישן בע"מ
)ח"פ (51-381192-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2008בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,רח'
ריבלין  ,22ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברי לבנפלד ,מפרק

החברה הישראלית לשירותי נס"ר ותשתיות בע"מ
)ח"פ (51-132275-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2008בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת,
רח' ברודצקי  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורית לוי ,עו"ד ,מפרקת

הילקוביץ נכסים בע"מ
)ח"פ (51-110107-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מונטי י' הילקוביץ ,מפרק
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גרין פלאנט ישראל מוצרים לסביבה בע"מ

מרבל  -טק בע"מ

)ח"פ (51-365070-5

)ח"פ (51-187503-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2008בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,רח'
שאול המלך  ,39תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.5.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ערן צור ,עו"ד ,מפרק

ליניר טכנולוגיות בע"מ

תומר בן אפרים ,מפרק

ארבע על חמש בע"מ

)ח"פ (51-204199-7

)ח"פ (51-147686-3

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2008בשעה  ,16.00ברח' רבי עקיבא
 ,95רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינה רז ,מפרקת

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.5.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
קטי בר ,מפרק

אביב אליעזר השקעות בע"מ
)ח"פ (51-282616-5

סי.אס מחברים ) (1985בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-108815-5

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.5.2008בשעה  ,9.00ברח' טיומקין  ,6תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דניאל רז ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.5.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אברהם סופר ,מפרק

אביב אליעזר החזקות ) (1999בע"מ
)ח"פ (51-282617-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.5.2008בשעה  ,9.00ברח' טיומקין  ,6תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל רז ,עו"ד ,מפרק

עדן פז פרסום בע"מ
)ח"פ (51-367927-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.5.2008בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
מקוה ישראל  ,18תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן שפירא ,עו"ד ,מפרק
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ברקו וויו בע"מ

ג'.אס.גרין סיסטמס בע"מ

)ח"פ (51-304081-6

)ח"פ (51-340298-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.6.2008בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' אצ"ל
 ,53ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2008בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,רח' קפלן
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיעם יפה ,מפרק

טל שפרנט ,עו"ד ,מפרק

רוויטל ניהול ופיתוח מפעלים בע"מ

טייקברידג' מדיקל )ישראל( בע"מ

)ח"פ (51-065689-5

)ח"פ (51-278291-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2008בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' יגאל
אלון  ,67תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.5.2008בשעה  ,11.00ברח' חוף השנהב ,47
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב כהן ,מפרק

שאול אדרת ,עו"ד ,מפרק

אתר לבניה ולהשקעות בע"מ

מירקם סופר ביט בע"מ

)ח"פ (51-098566-6

)ח"פ (51-299743-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.5.2008בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח'
רוטשילד  ,11תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2008בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' קפלן
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא לנדאו ,עו"ד ,מפרק

טל שפרנט ,עו"ד ,מפרק

ראזאן שירותי אמבולנסים וטיפול נמרץ בע"מ

עמוס חצאי מוליכים מולקולריים מתקדמים בע"מ

)ח"פ (51-353222-6

)ח"פ (51-268766-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.5.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום
של החברה ,טייבה  ,40400לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.5.2008בשעה  ,11.30במשרדי רו"ח יוסף
שמעוני ,רח' בדנר  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחאדה מאלח ,מפרק

מאיר ריב"א ,מפרק
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לפיד פרמצוטיקלס בע"מ

לביא נטיף מהנדסים ) (1993בע"מ

)ח"פ (51-268768-2

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.5.2008בשעה  ,11.00במשרדי רו"ח יוסף
שמעוני ,רח' בדנר  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)ח"פ (51-179697-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.2.2008לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רמי לביא ,ת"ז  ,09500356מרח' ציון  ,14חיפה ,למפרק החברה.

מאיר ריב"א ,מפרק

רמי לביא ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

כרמל אירגון כינוסים ואירועים בע"מ

תמר את יפה בגדי ילדים בע"מ

)ח"פ (51-275898-8

)ח"פ (51-222906-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.2.2008לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יפה בנאנשוילי )בנאסולי( ,ת"ז  ,079812434מרח' גלבוע ,6
חדרה ,למפרקת החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.5.2008בשעה  ,10.00במשרד המפרקת ,רח' אבא
הלל סילבר  ,15רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון שפיגל ,עו"ד ,מפרקת

א.נ.מ .בנין ויזמות בע"מ
)ח"פ (51-358922-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.6.2008בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח'
הבנקים  ,5חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה גזיאל ,עו"ד ,מפרק

יפה בנאנשוילי )בנאסולי( ,מפרקת

נוגה לחשבונאות ושרותי משרד בע"מ
)ח"פ (51-118549-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2008לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
זהבה אשתר ,ת"ז  ,09566530מרח' הגיבורים  ,84חדרה ,למפרקת
החברה.
זהבה אשתר ,מפרקת

דר' דן שקלרסקי  -יעוץ בע"מ
)ח"פ (51-327805-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.2.2008לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דן שקלרסקי ,ת"ז  ,006563571מרח' יונה אנג'ל  ,9חיפה ,למפרק
החברה.
דן שקלרסקי ,מפרק
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שמאי מזוג אויר וקרור בע"מ
)ח"פ (51-140762-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
שמאי ,ת"ז  ,0515002326מרח' רש"י  ,1חיפה ,למפרק החברה.
חיים שמאי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

ד"ר עאטף עבוד בע"מ

אמיליה פלוס  -קייטרינג בע"מ

)ח"פ (51-237785-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2008לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עאטף עבוד ,ת"ז  ,020366647משפרעם ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-363174-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.2.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט טובול ,ת"ז
 ,67633289מרח' יוהנסבורג  ,22אשקלון ,למפרק החברה.

עאטף עבוד ,מפרק

יפתח ואמנון בע"מ
)ח"פ (51-081809-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם שקד ,מרח' קרן
היסוד  ,8כפר שמריהו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם שקד ,מפרק

ריקו חברה לבינוי בריכות מגדלים ולעבודות
צבוריות בע"מ
)ח"פ (51-073321-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אברהמס ,ת"ז
 ,013779970מרח' יפו  ,97/823ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב אברהמס ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלברט טובול ,מפרק

שטיגליץ גד שירותי מדידה בע"מ
)ח"פ (51-214307-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אריה חמלניק ,מרח'
ארלוזורוב  ,2חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אריה חמלניק ,רו"ח ,מפרק

דיפלה ניהול וסחר בע"מ
)ח"פ (51-175409-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.6.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה קראוס ,מרח' מצפה
נוף  ,14כרמיאל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהודה קראוס ,מפרק

קראוס ובניו בע"מ
)ח"פ (51-072290-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.6.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה קראוס ,מרח' מצפה
נוף  ,14כרמיאל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהודה קראוס ,מפרק

קשקו החברה להנדסת מתכת בע"מ
)ח"פ (51-046306-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.6.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה קראוס ,מרח' מצפה
נוף  ,14כרמיאל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהודה קראוס ,מפרק

איפרוס בע"מ
)ח"פ (51-282692-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את גיא וינשטיין ,ת"ז  ,57789547מרח' משה דיין ,8
יהוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
גיא וינשטיין

פינג תקשורת בע"מ
)ח"פ (51-343409-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפאל כרמלי,
מרח' אורבך  ,17חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רפאל כרמלי ,עו"ד ,מפרק

בית מסחר רחלזון בע"מ
)ח"פ (51-190062-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דב וייס ,מרח' הרצוג
 ,10תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דב וייס ,עו"ד ,מפרק

ס.י .גוונים אחזקות בע"מ
)ח"פ (51-239512-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב איזרדל ,מרח'
יגאל אלון  ,65תל אביב  ,67443למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יניב איזרדל ,עו"ד ,מפרק

יושב ראש האסיפה
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ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

היפר מהדרין )נכסים( בע"מ
)ח"פ (51-300404-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל נוישטט ,ת"ז
 ,055561971מרח' בעלי המלאכה  ,3בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמואל נוישטט ,מפרק

ג'יבק  -גלובל אינפורמיישן וירת'ואל אקסיבישן
סנטר בע"מ
)ח"פ (51-315081-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בוריס יכנין ,ת"ז ,313703514
מרח' הגיבורים  ,68/8חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בוריס יכנין ,מפרק

צ.ל.י .בע"מ
)ח"פ (51-031175-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל לזר ,ת"ז
 ,007470214מרח' גרונימן  ,5תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מרים דונין ,עו"ד
באת כוח המפרק

ילקוט הפרסומים  ,5786ט' באדר ב' התשס"ח16.3.2008 ,

מצפה שאול בע"מ
)ח"פ (51-041346-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק דהן ,ת"ז
 ,068936855ואת עו"ד רפאל שטוב ,ת"ז  ,532952וכן את מרדכי
אלבוים ,ת"ז  ,29007184ואת יעקב טרגר ,ת"ז  ,847962אצל חברת
עו"ד ד"ר שלמה נס ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן  ,52521בית גיבור
ספורט )קומה  ,(22למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רפאל שטוב ,עו"ד יצחק דהן ,עו"ד יעקב טרגר מרדכי אלבוים
מפרקים

נודן  -הבונים בע"מ
)ח"פ (51-377673-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון בר–אל ,מרח'
ההגנה  ,25פתח תקוה ,טל'  ,03-9133334למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון בר–אל ,עו"ד ,מפרק

ד"ר רפאל סינגר בע"מ
)ח"פ (51-338764-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר רפאל סינגר,
ת"ז  ,015627268מרח' שמעון  ,26גבעת שרת ,בית שמש ,99543
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ד"ר רפאל סינגר ,מפרק

דליה מינץ גולומב ,מפרקת

מרוז חממה לי-אור בע"מ
)ח"פ (51-187762-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוריה שמואל ו/או
נורית דגני ,שניהם ביחד ולחוד ,מרח' המעגל  ,6רמת גן ,52463
למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מוריה שמואל ,עו"ד

י.א .פוגל השקעות והחזקות  1998בע"מ
)ח"פ (51-260560-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ג'קי אוחיון ,מרח'
פייר קניג  ,28ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'קי אוחיון ,רו"ח ,מפרק

נורית דגני ,עו"ד

מפרקים

נ.א .פוגל השקעות והחזקות בע"מ
א .אורן הובלות בע"מ
)ח"פ (51-5277250-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.1.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסנדר אורן,
ת"ז  ,001717008מרח' מגל  ,29סביון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

)ח"פ (51-260561-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ג'קי אוחיון ,מרח'
פייר קניג  ,28ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'קי אוחיון ,רו"ח ,מפרק

אלכסנדר אורן ,מפרק

נכסי קומה  8מונטיפיורי בע"מ
)ח"פ (51-093798-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דליה מינץ גולומב ,מרח'
לבונטין  ,18תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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